Publicat a COL·LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA (http://arquitectes.eu)
Inici > [Cancel·lat] Passejada per Collserola

[1]

[Cancel·lat]
Passejada per
Collserola
Imatge:
© Videoblocks.com

Entitat Organitzadora : AUSCOAC
Lloc: SocialForest (C. de la Belladona, 14 - 08017 Barcelona)
Demarcació : COAC
Data inici : Dissabte, 28 març, 2020
Horari: de 10 a 13 h
Tornar
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ATENCIÓ - ACTE CANCEL·LAT com a mesura de prevenció per evitar el risc de contagi de
Coronavirus
L'Agrupació Arquitectura i Sostenibilitat del Col·legi d'Arquitectes (AuS) organitza, el
proper dissabte 28 de març, una passejada per Collserola, una activitat perfecta per
submergir-se al bosc i conèixer-lo des de dins, de la mà de Joachim Englert (SocialForest).
Amb tots els sentits ens reconnectarem amb la natura i en especial amb l'ecosistema forestal
a través d'una interacció directa amb el bosc usant els sentits.
Aprendrem com s?ha de gestionar aquest tresor natural i com respectar-lo.
Els participants veuran boscos gestionats i no gestionats per entendre els resultats d'una
bona gestió. Durant la passejada es realitzaran diferents dinàmiques al bosc relacionat amb
els sentits
Social Forest és una empresa social situada al Parc Natural de Collserola (Barcelona) que
realitza projectes de gestió forestal sostenible de responsabilitat social corporativa per reduir
el risc d'incendis, per augmentar la biodiversitat, i per millorar la capacitat de processament
de CO2 dels boscos.
Programa
10:00-10:30 recepció i presentació SocialForest
10:30-10:45

el bosc català en números
10:45-11:30 primera part de la passejada: el bosc i el canvi climàtic
11:30-11:45 pícnic al bosc, porteu esmorzar
11:45-13:00 segona part de la passejada: serveis ecosistèmics i gestió forestal
Aquesta visita té un preu de 10 euros per a membres de AuS, i de 15 euros per a la resta de
participants, que s'abonaran en metàl·lic el mateix dia de la visita.
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