
Del 7 al 16 de maig a l’Aula Ambiental Bosc Turull de Barcelona

La Setmana dels Boscos Urbans combina propostes teòriques i pràctiques per tal d’afavorir la participació ciutadana 
en el repte d’avançar cap a unes ciutats més sostenibles. Durant la Setmana celebrarem diverses activitats, 
tallers i espais de debat per tal de donar a conèixer i posar en valor els ecosistemes forestals a les grans ciutats..

Dijous 7 de maig, de 18.00h a 20.00h 
Inauguració de la Setmana i taula rodona: La ciutat al bosc versus el bosc a la ciutat. 
Inaugurem La Setmana reflexionant sobre la relació entre boscos urbans o periurbans i ciutats. Comptarem 
amb JOSE ANTONIO CORRALIZA (Catedràtic en Psicologia Ambiental, Universidad Autónoma de Madrid), JOSEP 
MASCARÓ (arquitecte en cap del Parc de Collserola) i TERESA GARCERAN (Medi Ambient i Serveis Urbans - 
Hàbitat Urbà, Ajuntament de Barcelona). Conduirà l’acte JOAN MANEL RIERA, biòleg i membre de la SCEA.

Divendres 8 de maig, de 9.00h a 11.30h 
Experiències educatives i criteris de qualitat 
en les activitats relacionades amb sistemes forestals urbans.
Sessió formativa d’intercanvi d’experiències adreçada a professionals de l’educació ambiental.
Es presentaran experiències educatives d’arreu del territori i es relacionaran amb una bateria de 
criteris de qualitat. per a activitats, programes i acmpanyes de sensibilització als boscos urbans.

Dimarts 12 de maig, de 18.00h a 20.00h 
Taller pràctic sobre el disseny de balcons
Fes més verda la teva ciuat
Vols saber com pots contribuir a verd urbà des de casa teva? A través d’aquest taller explicarem els beneficis 
del verd urbà, com planificar un balcó i les diferents plantes que es poden adapatar a les particularitats de 
cada espai. Es faran esqueixos i s’elaborà un insecticida natural.

Dimecres 13 de maig, de 17.30h a 19.30h 
Formació per formadors/es: Els boscos urbans, espais d’aprenentatge
Per tal de potenciar els boscos urbans com a protagonistes de nous projectes educatius, convidem a 
professionals i entitats a una sessió formativa on facilitarem recursos per iniciar processos d’aprenentatge 
sobre biodiversitat i ciutat. Treballarem estratègies educatives i aprofundirem sobre els boscos urbans i els 
serveis ambientals que ofereixen. Presentarem la maleta de la biodiversitat i els recursos que s’hi poden trobar.

Dissabte 9 de maig, de 9.00h a 11.00h / Dijous 14 de maig, de 18.00h a 20.00h 
Passejada guiada: Ciutats i boscos en transició - Ruta del Tres Turons
Res millor per entendre la importància dels boscos urbans que conèixer alguns dels que trobem a Barcelona 
durant una passejada. Observarem les característiques de l’ecosistema del bosc mediterrani urbà i discutirem 
els beneficis que els boscos aporten a una gran ciutat. La ruta tindrà el punt d’inici al bosc de l’Aula Ambiental 
Bosc Turull i finalitzarà al mirador dels búnquers del Carmel (Turó de la Rovira). 

Dissabte 16 de maig, de 10.00h a 14.00h 
Jornada de voluntariat
Conservem el Bosc Turull!
Com a cloenda de la Setmana dels Boscos Urbans us convidem a participar en una jornada de voluntariat 
apte per a tota la família on condicionarem diferents espais del bosc Turull. Algunes de les tasques que 
realitzarem són l’extracció de vegetació invasora, la construcció de caixes niu i la retirada de deixalles..

Organitza:
   

Més informació:
Aula Ambiental Bosc Turull
Passeig de Turull, 2
08023 Barcelona
Activitats gratuïtes. Informació i inscripcions:
T 93 213 39 45 / scea@scea.cat 
https://setmanadelsboscosurbans.wordpress.com

Amb el suport de:


