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L'Aula Ambiental Bosc Turull és un 
equipament municipal, gestionat per la 
SCEA, centrat en el coneixement i la 
protecció del bosc i adreçat a la ciutadania en 
general i en especial a les escoles i instituts 
de la ciutat. 

La seva activitat cerca crear nous vincles 
socials centrats en la sostenibilitat urbana, la 
conservació de la biodiversitat i el treball en 
xarxa, tot vinculant l’educació ambiental amb 
els projectes comunitaris i de transformació 
social. 

L’Aula Ambiental Bosc Turull fa 
possible el projecte de viver forestal 
mediterrani assolint uns objectius 
molt ambiciosos de servei i 
aprenentatge mediambiental. 



Objectius del projecte 

• Mantenir un viver de plançons d’espècies forestals    

  mediterrànies  destinades a accions de recuperació  

  d’entorns degradats. 

• Donar suport amb accions de treball comunitari i de  

  ciència ciutadana a l’Aula Ambiental Bosc Turull. 



Referències curriculars  

• Dimensió indagació de fenòmens naturals i de la vida  
      Competència 2.  
         Identificar i caracteritzar els sistemes biològics i geològics des de la perspectiva  
         dels models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals. 
      Competència 5.  
         Resoldre problemes de la vida quotidiana aplicant el raonament científic. 
• Dimensió objectes i sistemes tecnològics de la vida quotidiana 
      Competència 9.  
         Dissenyar i construir objectes tecnològics senzills que resolguin un problema i  
         avaluar-ne la idoneïtat del resultat. 
• Dimensió medi ambient 
      Competència 10.  
         Prendre decisions amb criteris científics que permetin preveure, evitar o minimitzar  
         l’exposició als riscos naturals. 
      Competència 11.  
         Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin  els impactes  
         mediambientals derivats de la intervenció humana. 

      
• Dimensió participació 

               Competència 4.  
                  Participar a l’aula, al centre i a l’entorn de manera reflexiva i  responsable 



Què és un viver? 

Un viver és una instal·lació on es reprodueixen i es fan 

créixer plantes per a ser trasplantades posteriorment.  

Viver Municipal de Plantes Tres Pins. Barcelona 



Un viver forestal es un planter de plançons d’espècies 

forestals, arbres i arbusts que es plantaran al bosc.  

Thousands of pines being grown at the Lady 
Bird Johnson Wildflower Center. Texas. USA 



Ara us explicarem una mica com funciona un viver 

forestal com el nostre. 



L’alumnat col·labora 
realitzant el Servei 
Comunitari, afegint 
plançons als que té 
DEPANA al viver del Bosc 
de Turull. Els plançons 
estan destinats a la  
millora d’espais naturals.  

http://www.depana.org/public/Qu%C3%A8_fem/Voluntariat/Grup_d'Acci%C3%B3_Forestal/


El viver escolar es fruit d’un 
treball cooperatiu en el que 
intervé alumnat que col·labora  
amb el seu esforç i les seves 
diverses habilitats.  

El resultat seran els plançons 
d’arbres i arbustos de les 
espècies que habiten en els 
nostres ecosistemes. 



En el nostre viver tot comença amb la recollida 

d’ampolles d’aigua. 

Anem a veure el perquè de tot plegat.  

Tot va iniciar-se, ja fa uns quants anys... 









La recollida selectiva de deixalles una solució al problema dels residus !  

 Recollida selectiva 

Fracció 
Orgànica 

Fracció 
Inorgànica 

Altres 
Fraccions 

Bossa 
compostable 

C o n t e n i d o r s   a l   c a r r e r 

Vidre 

Planta de 
Compostatge 

Planta de 
Triatge 

Deixalleria i/o 
circuits 

específics 
Recuperadors 

Perillosos, runes,  
esporga, roba, 
voluminosos, 

altres 

Paper i 
Cartró 

Bossa 
convencional 

Bossa o 
caixa 

Envasos 
de vidre 

Plàstic 

Envasos  de 
plàstic 







Reciclant les ampolles 
es pot obtenir fibra 
tèxtil.  El PET de les 
ampolles es transforma 
en fibra de polièster . 

El polièster s’utilitza 
molt per a la confecció 
de roba tècnica 
destinada a la pràctica 
de l’esport. 

Què podem fer concretament  amb tanta ampolla? 



Així es pot obtenir fibra de polièster 

https://youtu.be/zyF9MxlcItw 

https://youtu.be/vAr4BZM_Tzk 

https://youtu.be/760jO4nJoEk 

https://youtu.be/buI9ObyUZQU 

Així es reciclen per a fer noves ampolles 

Però, és millor opció fer noves ampolles 

Nosaltres, com ja heu vist les reutilitzem en el nostre viver... 

Reutilitzar la “R” més favorable 

https://youtu.be/zyF9MxlcItw
https://youtu.be/vAr4BZM_Tzk
https://youtu.be/760jO4nJoEk
https://youtu.be/buI9ObyUZQU








Una altra part serà reutilitzada al viver com  a contenidor de cultiu.  



















Per a omplir les ampolles 
amb més facilitat utilitzem 
alguns trucs, com ara 
aprofitar les garrafes de 
plàstic de 8L com a embuts. 



Des del curs 2015-16 tallem 
les ampolles per sota per a 
què els plançons creixin 
millor al trasplantar-los. 

Amb la mateixa tisora, 
pessigant  el plàstic, fem un 
forat per on farem el tall al 
voltant de la base de 
l’ampolla. 







Ara tallem les ampolles per sota. 

Les arrels  en créixer van a parar al 
coll de l’ampolla i surten per la 
seva boca. 

En contacte amb l’aire  s’assequen 
les puntes i es desenvolupen arrels 
secundàries. 







El mateix enreixat de la caixa de plàstic ajuda a retenir el substrat.  

La forma cònica de l’ampolla guiarà l’arrel cap el forat. 



Les ampolles de mig litre ocupen menys espai  i 
permeten créixer els plançons durant força temps.  



Les ampolles de mig litre també es poden posar de sis ens 
sis en garrafes de plàstic tallades i muntar mini hivernacles. 



Aquí veiem el mini hivernacle tapat 





Podem aconseguir 
que les ampolles 
quedin elevades, 
amb la boca en 
contacte amb 
l’aire, col·locant  a 
sota una caixa que 
les separi del 
terra. 



Una altra manera de mantenir els 
contenidors dels plançons elevats sense 
contacte amb el terra consisteix en posar-
los sobre un palet  reciclat. 



Encara que no es sostenen dretes per si soles sempre 
trobem sistemes per a treballar i que es mantinguin dretes. 



Les ampolles posades cap per avall dins de 
les caixes de plàstic es sostenen sense cap 
problema mentre creixen els plançons. 

Un ampoller ceràmic també és una 
bona solució per a poder omplir les 
ampolles  o manipular els plançons. 



Quan hem de treure només algunes ampolles  de les caixes 
tenim un problema.  Aleshores les ampolles es tomben.  

Hi ha diverses 
solucions.  
La millor és fer 
una quadrícula 
amb cordill o 
filferro prim, 
formant una 
xarxa que 
permet 
mantenir les 
ampolles dretes 
i estables. 



Una altra solució per a 
mantenir les ampolles 
dretes és tallar un 
cilindres de les ampolles i 
fer-les quatre talls, com 
mostren les figures. 

Les ampolles encaixades 
cap per avall amb aquests 
cilindres es sostenen dretes 
sense cap dificultat. 



Amb aquesta tècnica, 
independentment del nombre de 
ampolles,  ja no tenim problemes 
per a mantenir-les sempre dretes 
dins de les caixes. 

Els cilindres de suport es poden 
grapar entre ells.  



Hem dit que el nostre és un viver forestal, amb arbres i arbustos del nostre 
bosc que és l’alzinar. Ara anem a veure com i amb quines espècies treballem. 

El viver forestal mediterrani 

L’alzinar el bosc mediterrani que 

correspon al clímax. En un alzinar 

com el del bosc de Collserola hi 

ha: 

 

- 1000 espècies de plantes 

- 150 espècies d’ocells 

- 10 espècies d'amfibis 

- 12 espècies de rèptils 

- 20 espècies de mamífers 

- milers d’espècies d’invertebrats  



Tot comença amb la recol·lecció 
i el processament de les llavors. 



Les llavors es seleccionen, es 
classifiquen i es preparen per 
a posar-les a germinar 



Un cop hagin germinat, les 
plantem en les ampolles. 



Poc a poc i amb una mica de reg, en funció de la 
temperatura i la pluja, els plançons van progressant. 



És molt important portar un 
registre de la feina que es va fent, 
inventariant les existències i 
calculant les despeses del material 
utilitzat 

No és tracta 
d’una simulació. 
És un viver real. Els 
exemplars cultivats 
es plantaran a la 
natura o en jardins 
on continuaran el 
seu creixement.    





Per a etiquetar els exemplars 
utilitzem cinta de carrosser 
enganxada sobre si mateixa 
per la cara adhesiva. 

Escrivim els seu nom amb 
retolador permanent i així 
obtenim unes etiquetes 
resistents a l'intempèrie. 



Olivera 
Olea europea 



Alzina 
Quercus ilex 



Llentiscle 
Pistacia lentiscus 



Roure 
Quercus cerrioides 
Quercus humilis 



Alzina surera 
Quercus suber 



Garric 
Quercus coccifera 



Garrofer 
Queratonia siliqua 



Ametller 
Prunus amygdalus 



Aladern 
Rhamnus alaternus 



Arç blanc 
Crataegus monogyna 



Galzeran 
Ruscus aculeatus 



Una mica de paciència i molta cura i al 
final tindrem els nostres plançons per a 
ser plantats on sigui escaient. 



Amb l’assessorament del 
Parc Natural de Collserola 
els plançons s’utilitzen en 
l’arranjament de llocs 
especialment degradats. 



Voluntàries i voluntaris de totes les edats planten els plançons per la natura 

http://www.depana.org/public/Qu%C3%A8_fem/Voluntariat/Grup_d'Acci%C3%B3_Forestal/


Hem col·laborat amb professors de l’Institut  Barri Besós i en 
ocasions hem donat material sobrant  per al seu alumnat. 



Hem col·laborat amb les escoles Mercè Rodoreda i Miguel de Unamuno de Santa 
Coloma de Gramenet,  afegint-hi els nostres plançons als seus amb els que  han 
realitzat plantades a la Serra de la Marina amb el suport del seu Ajuntament . 



Hem assessorat a les escoles Mercè Rodoreda i Miguel de Unamuno de Santa Coloma 
de Gramenet,  proporcionant els aglans amb els que han realitzat el seu propi viver. 



El viver que DEPANA manté, 
actualment a l’Aula 
Ambiental Bosc Turull al barri 
de Vallcarca a Barcelona,  va 
començar l’any 2013. Un viver on els arbres es fan forts 

http://www.depana.org/public/Qu%C3%A8_fem/Voluntariat/Grup_d'Acci%C3%B3_Forestal/
http://www.boscturull.cat/
http://www.boscturull.cat/
https://www.youtube.com/watch?v=s-GqsoTPvik&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=s-GqsoTPvik&t=9s


Diverses escoles i altres entitats han col·laborat amb el viver de DEPANA  a 
l’Aula Ambiental Bosc Turull i el seu alumnat ha rebut la formació 
corresponent, com ara l’alumnat de l’Escola Mare de Déu del Coll, l’Escola Pia 
Sant Antoni, la Fundació Mercè Fontanilles i el Lleure Jordi Turull. 



El viver de l’Institut Bernat el Ferrer  a Molins de Rei funciona com 
una filial del viver de DEPANA a l’Aula Ambiental del Bosc Turull. 



Eradicació del Bosc Turull de 
vegetació al·lòctona invasora. 

Altres tasques realitzades per l’alumnat 
de Servei Comunitari al Bosc Turull: 



Altres tasques realitzades per l’alumnat 
de Servei Comunitari al Bosc Turull: 

Manteniment i neteja de caixes 
niu i menjadores per a ocells. 



Altres tasques realitzades per l’alumnat 
de Servei Comunitari al Bosc Turull: 

Enguany en el control i seguiment de la processionària amb trampes de 
feromona va participar el Lleure Jordi Turull, alumnat de l’Institut Poeta 
Maragall i una alumna de TR de batxillerat de l’Institut Bernat el Ferrer. 



Altres tasques realitzades per l’alumnat 
de Servei Comunitari al Bosc Turull: 

Rec de manteniment en 
períodes de sequera. 



Altres tasques realitzades per l’alumnat 
de Servei Comunitari al Bosc Turull: 

Neteja de l’entorn i 
els camins d’accés. 



I tot això no és tot, encara n’hi ha més!  
Ara us demanem la vostra col·laboració. Penseu el que podríem fer! 


