
Recorregut naturalista fins a la borda Arnaldo per desco-
brir i conèixer aspectes del medi natural típics dels Pirineus. 
DURADA 2h. PREU:  16€

Fauna dels Pirineus. Passejada guiada al centre de fauna 
per conèixer algun dels animals més emblemàtics dels Pi-
rineus. 
DURADA: 2h. PREU: 16€

Viatja per les galàxies. Gaudirem d’un espectacle d’es-
trelles amb una sessió al planetari i posterior observació 
amb telescopis a l’exterior. 
PREU: 16€

Excursió a la Mollera d’Escalarre. Itinarari a una zona 
humida que alberga un bon nombre d’espècies d’aus i vege-
tació de ribera. Veurem la llúdriga?  
DURADA:  2:30h. PREU: 16€

Taller de menjadores  Construirem menjadores d’ocells 
amb materials reutilitzats i així contribuirem a la seva con-

servació des de casa  i els podrem observar de ben aprop.
DURADA: 1:30h. PREU: 10€

L’aigua al laboratori. Descobrirem el paper de l’aigua 
en diverses situacions quotidianes a través de petits experi-
ments als laboratori.
DURADA: 1:30h. PREU: 10€

Excursió a la Vall de Gerber per descobrir un dels esce-
naris més emblemàtics, combinant estanys, boscos, tarteres 
i matollars. 
DURADA:  dia sencer. PREU: 30€ (inclou pícnic)

El camí de la llúdriga. Taller on aprendrem a reconèixer 
els rastres que ens deixen els animals i crearem una petjada 
amb l’ajut d’un motlle. 
DURADA: 1:30h. PREU: 10€

Cens de voltors. Observació de voltors, amb telescopis i 
prismàtics, mentres s’alimenten al canyet. 
DURADA: 2:30h. PREU: 10€

Informació i reserves 
Tel. 973 62 67 22
monnaturapirineus@fcatalunyalapedrera.com

ACTIVITATS SETMANA SANTA
MónNatura Pirineus

Dimarts 
27 març

Dimecres 
28 març

Dijous 
29 març

Divendres 
30 març

Dissabte 
31 març

Diumenge 
1 abril

Dilluns 
2 abril
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*Consultar descomptes per a nens i nenes


