El medi ambient Ens Uneix

EDUCANT
EN EL RESPECTE
PEL MEDI AMBIENT

Tenim un nou equipament que neix per despertar consciències en el respecte pel medi ambient, la biodiversitat i la protecció de l’entorn natural. L’ Aula Ambiental Isabel Muñoz és
fruit d’un important treball conjunt entre l’Ajuntament i l’Àrea
Metropolitana. Ambdues dues institucions portem a terme activitats amb la finalitat d’educar i sensibilitzar les persones sobre els problemes ambientals del nostre entorn i proporcionar
eines per a una millor cura del planeta entre totes i tots.
Amb aquest equipament volem retre un especial homenatge a
qui fou presidenta del Casal del Mestre i professora, l’estimada
Isabel Muñoz, una persona molt implicada en el món educatiu
local i que ens va deixar l’any passat. Volem fer valdre el seu
treball i la seva vocació constant per promoure una educació
de qualitat entre els infants i joves de Santa Coloma.
Ubicada en un entorn excepcional, Can Zam, pulmó verd metropolità, a cavall entre el Parc de la Serralada de Marina i el
parc fluvial del Besòs, l’Aula Ambiental Isabel Muñoz s’afegeix
als equipaments municipals que treballen i promouen activitats educatives per a la conscienciació ecològica com el
Centre d’Educació Ambiental Ecometròpoli. Per donar suport
logístic a aquest important treball educatiu conjunt i afavorir
el potencial del parc, s’ha creat l’Aula, que, alhora, vol predicar
amb l’exemple. Tant en la concepció com en la construcció,
és un espai que incorpora, criteris de sostenibilitat, materials
reciclables i hi disposa de refugis per a la fauna.
No us volem desvetllar tot el que us oferirà aquest nou espai de ciutat, que de ben segur serà molt estimat. Només us
animo a apropar-vos-hi, participar en les seves activitats i fer
córrer la veu! Perquè tots i totes ens hem d’implicar en la protecció dels nostres entorns naturals i en definitiva del planeta.
NÚRIA PARLON GIL. Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet
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PROGRAMACIÓ
Desembre 2018
Febrer 2019

INAUGURACIÓ
Dissabte, 1 de desembre (2018)
De 12.00 a 14.00 hores

Vine a visitar la nova Aula Ambiental del parc de Can Zam
Isabel Muñoz. Podràs veure les instal·lacions interiors i les accions que s’han fet per integrar-la a l’entorn i fer-la més sostenible. Tindràs oportunitat de participar en activitats, tallers
i actuacions per posar en valor la flora i la fauna del parc i del
riu. També hi haurà música, amb La Inoxidable Marxing Band,

Diumenge, 20 de gener (2019)

Divendres, 8 de febrer (2019)

Itinerari_ Descoberta de natura al riu Besòs
D’11.30 a 13.30 hores

Itinerari_ Aigua i Biodiversitat al parc de Can Zam
De 10.00 a 12.00 hores

Xavier Larruy, biòleg i ornitòleg, ens acompanyarà en una passejada pels entorns del parc fluvial on podrem observar i identificar la fauna mitjançat guies, fitxes i binocles.

Dins del programa Compartim un futur, aquesta activitat pretén
donar a conèixer els beneficis ambientals de les zones verdes
urbanes, en especial aquelles amb entorns aquàtics (llac, basses...)
i del seu paper en la conservació i foment de la biodiversitat.

Diumenge, 27 de gener (2019)

Taller_ Calaix d’animals: les aus
De 10.00 a 12.00 hores

taller_ Com sobreviure a la natura
D’11.30 a 13.30 hores

Diumenge, 2 de desembre (2018)
Itinerari_ AIGUA I BIODIVERSITAT AL PARC DE CAN ZAM
D’11.30 a 13:30 h
Aquesta activitat pretén donar a conèixer els beneficis ambientals de les zones verdes urbanes, en especial aquelles amb entorns aquàtics i del seu paper en la conservació i foment de la biodiversitat. A més, els participants coneixeran la història del parc, la
vegetació i fauna que hi habiten, el funcionament de les caixes niu
i la importància del parc en la connectivitat ecològica amb l’entorn.

Diumenge, 16 de desembre (2018)
taller_ Pintures Naturals: Dibuixen amb la natura
D’11.30 a 13.30 hores
Saps que la natura ens facilita colors per a poder pintar? Viatjarem al passat amb l’Associació Bosc de Llum, i veurem com, amb
productes naturals, s’aconsegueix crear pintures sostenibles.

Diumenge, 13 de gener (2019)
taller_ Les plantes medicinals
D’11.30 a 13.30 hores
ROADA Projectes Educatius ens ajudarà a descobrir les plantes aromàtiques i medicinals del nostre entorn. Farem un taller
d’infusions per tastar-les i coneixerem les seves aplicacions.

Si et perds al bosc, que has de fer? Saps trobar-hi menjar i refugi? L’Associació Bosc de Llum ens mostrarà els secrets del bosc
mediterrani i coneixerem tècniques de supervivència. Aprendrem
l’ús de plantes medicinals, com alimentar-nos, on construir un refugi i com orientar-nos per tornar a casa. En acabat, ens podrem
portar el nostre petit kit de supervivència.

De la mà de l’associació Bosc de Llum coneixerem l’apassionant
món de les aus mitjançat una presentació i una dinàmica de grup.
Conclourem amb una manualitat per reforçar tot el que hem aprés.
Activitat no oberta al públic en general (només escolars).

Diumenge, 10 de febrer (2019)
Taller_ Construïm refugis per Marietes
D’11.30 a 13.30 hores

Diumenge, 3 de febrer (2019)
Taller_ Un món dins d’una gota d’aigua
D’11.30 a 13.30 hores
Què podem trobar dintre d’una gota d’aigua? Apropa’t al microscopi i sabràs què hi ha a l’ecosistema aquàtic més petit del
món. Albert Lleal explicarà el mètode de classificació i identificació
de les diverses especies de microorganismes.

Ecometròpoli ens ajudarà en la construcció d’un refugi per marietes i la instal·lació posterior als voltants de l’Aula. Hi reflexionarem
sobre la desaparició dels hàbitats naturals i les causes que ho provoquen, així com la relació amb el control de plagues (pugó i formigues).

Diumenge, 17 de febrer (2019)
Taller_ Preparem les caixes-niu
del parc per a la primavera
D’11.30 a 13.30 hores

Javier Oliver ens farà una explicació que ens permetrà conèixer
els ocells que necessiten forats per nidificar a Santa Coloma.
Entendrem la utilitat de les caixes niu i en construirem una!
L’Aula d’Educació Ambiental de Can Zam porta el nom
d’Isabel Muñoz Moreno (1957-2015), una mestra, dona i
colomenca compromesa.
Persona referent per a molts i moltes docents i ciutadana
activa i compromesa amb la seva ciutat, Santa Coloma de
Gramenet, sempre d’una manera vital i apassionada.

