
AGENDA D’ABRIL
MónNatura Pirineus

Viatja per les galàxies. El cel nocturn de MónNatura Pirineus 
ens ofereix una gran oportunitat per gaudir d’una sessió d’astro-
nomia. Durant aquesta activitat, coneixerem l’Univers i els seus 
secrets en una primera sessió interior de planetari i acabarem 
amb una visita l’observatori astronòmic, quan es faci fosc.
*L’horari de l’activitat depèn de la posta de sol.

HORARI: dissabtes a les 19:45h 

DURADA: 45min/1h.

PREU ADULT: 18 €   

PREU INFANTIL (3 a 12 anys): 12,60 € EDAT RECOMANADA: a partir de 7 anys

Fauna dels Pirineus. Passejada guiada al Centre de fauna de 
MónNatura Pirineus per conèixer alguns dels animals més emble-
màtics del territori; com el trencalòs, el linx boreal o el gat salvat-
ge. Una autèntica experiència de proximitat a la natura! 

HORARI: diumenges a les 10h

DURADA: 2h.

PREU ADULT: 18 €

PREU INFANTIL (3 a 12 anys): 12,60€ EDAT RECOMANDA: totes les edats

ACTIVITATS FAMILIARS

Descobrim la natura. Passejada en plena natura per desco-
brir els secrets que amaga la vida salvatge dels Pirineus. L’ac-
tivitat frenètica dels insectes, el festeig dels ocells, les primeres 
nevades... són alguns dels moments màgics a l’alta muntanya. 
Descobrirem què passa als Pirineus segons l’estació de l’any en 
què ens trobem. Vine a conèixer la natura i els seus ritmes! 

HORARI: dissabtes a les 10h 

DURADA: 2h.

PREU ADULT: 9€

PREU INFANTIL (3 a 12 anys): 6,30€ EDAT RECOMANDA: a partir de 3 anys

El camí del gat salvatge. El gat salvatge és un animal que 
viu a l’entorn de MónNatura Pirineus; és molt difícil de veure ja 
que surt de nit i s’amaga molt bé. Sabem quin recorregut acostu-
ma a fer perquè seguim les seves petjades. Però avui, al final del 
camí, li hem perdut el rastre. Ens pots ajudar?

A través d’un mapa, seguirem les petjades del gat salvatge i 
descobrirem 10 punts d’interpretació que ens ajudaran a conèixer 
el paisatge fantàstic de les Planes de Son, altres animals que hi 
viuen com els talpons i les formigues, la vegetació de l’alta mun-
tanya i algunes curiositats que no us deixaran indiferents. 

HORARI: Qualsevol dia i a qualsevol hora dins l’horari d’obertura del centre

DURADA: 2h. (temps recomanat)

PREU: 12€ per família (grup màxim 5 persones). Aquest preu nclou la descarrega 

a un dispositiu mòbil.   

I qualsevol dia i a qualsevol hora vine a fer el camí del gat 
salvatge!

Fauna dels Pirineus 
+ Viatja per les galàxies

Fauna dels Pirineus o 
Viatja per les galàxies 
+ àpat

ADULT  30 € 30 €

INFANTIL (3 a 12 anys) 20 € 20 €

PROMOCIÓ



ESPECIAL SETMANA SANTA

Rastres de fauna. En aquesta activitat sortirem a l’exterior a 
buscar els rastres que ens deixen els animals de l’entorn de Món-
Natura Pirineus. A continuació, anirem al laboratori i, amb ajuda 
de les guies d’identificació, descobrirem qui són els nostres veïns. 
Acabarem la sessió fent una petjada de fang de record. El bosc 
és un llibre obert, vine a conèixer-lo!. 

DURADA: 1:30h. 

PREU ADULT: 9€   

PREU INFANTIL (3 a 12 anys): 6,30€ EDAT RECOMANADA: a partir de 6 anys

Desxifrant l’edifici. En aquesta activitat coneixerem les carac-
terístiques de l’edifici bioclimàtic de MónNatura Pirineus a través 
d’un joc d’enginy. Cada família haurà de superar una sèrie de 
reptes per aconseguir aturar una apagada general... 

DURADA: 2h. 

PREU ADULT: 9€

PREU INFANTIL (3 a 12 anys): 6,30€ EDAT RECOMANDA: a partir de 7 anys

Sense perdre el nord. El nord és el punt de referència en 
el nostre hemisferi. En aquesta activitat coneixerem diversos 
elements que representen indicis per localitzar-lo. Mitjançant 
un recorregut d’orientació per equips, i de forma autònoma, ens 
aproparem al coneixement d’un medi on saber orientar-se és clau 
per no perdre el rumb! Esteu preparats? Comença l’aventura! 

DURADA: 2h. 

PREU ADULT: 9€

PREU INFANTIL (3 a 12 anys): 6,30€ EDAT RECOMANDA: a partir de 5 anys

El misteri del poble de Son. Els pobles de muntanya tenen 
una màgia especial, als seus carrers s’hi amaguen records que 
s’han anat guardant al llarg dels anys. Caminarem fins al poble 
de Son per descobrir una història que va passar anys enrere i que 
ens retornarà a les vides de personatges molt reals. L’església, el 
safareig i el molí fariner seran alguns dels escenaris en els que 
reviurem aquest viatge. No t’ho perdis! 

DURADA: 2:30h. 

PREU ADULT: 9€

PREU INFANTIL (3 a 12 anys): 6,30€ EDAT RECOMANDA: a partir de 5 anys

Menjadores d’ocells. Les menjadores d’ocells són un bon 
sistema per gaudir-los de ben a prop i per assegurar-los l’aliment, 
sobretot durant els períodes de més fred. Durant aquesta activitat 
descobrirem la importància de les menjadores, com s’han de col-
locar i el seu funcionament. Cada família construirà una menjado-
ra d’ocells per endur-se a casa! 

DURADA: 1:30h. 

PREU ADULT: 9€

PREU INFANTIL (3 a 12 anys): 6,30€ EDAT RECOMANDA: a partir de 5 anys

L’os bru. Xerrada participativa per conèixer l’animal més em-
blemàtic dels Pirineus, l’os bru. Coneixerem la seva morfologia, 
alimentació, reproducció i estat de conservació. També parlarem 
del projecte de reintroducció PirosLife i del seu estat actual. Vine 
a conèixer el mamífer més gran dels Pirineus!

DURADA: 1h. 

PREU ADULT: 4€   

PREU INFANTIL (3 a 12 anys): 4€ EDAT RECOMANADA: a partir de 7 anys
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Informació i reserves 
Tel. 973 62 67 22
info@monnaturapirineus.com
www.monnaturapirineus.com

Excursió Parc Nacional. Sortida interpretativa en ple cor del 
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, indret em-
blemàtic dels Pirineus. Durant d’excursió descobrirem paisatges 
increïbles, com s’han format i la flora i fauna que amaguen. Si les 
condicions ho requereixen farem el recorregut amb raquetes de 
neu. Excursió de 3 Km i 100 metres de desnivell positiu. 

DURADA: 4h.

PREU ADULT: 18€*

PREU INFANTIL (3 a 12 anys): 12,60€* EDAT RECOMANDA: a partir de 7 anys

*Suplement preu taxis

L’hora del conte. Ha arribat l’hora dels més petits de la famí-
lia. Descobrirem la màgia dels ocells a través d’un conte partici-
patiu i utilitzant ombres xineses. Coneixerem alguns ocells típics 
dels Pirineus com el gall fer, el mussol Pirinenc o el picot negre, i 
algunes curiositats que us sorprendran!

DURADA: 45min. 

PREU ADULT: 4€   

PREU INFANTIL (3 a 12 anys): 4€ EDAT RECOMANADA: totes les edats

El desgel. Durant els mesos d’abril i maig és quan comença el 
desgel i els rius estan en un moment de màxima esplendor. En 
aquesta activitat farem una excursió a la Mata de València per 
descobrir la cascada del Gerber, el salt d’aigua més alt del Parc 
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. L’itinerari te una 
distància de 7 km i desnivell de 280 metres.

DURADA: 4h. 

PREU ADULT: 18€

PREU INFANTIL (3 a 12 anys): 12,60€ EDAT RECOMANDA: a partir de 7 anys

Mussols de la nit. Els rapinyaires nocturns són animals difícils 
de veure però sovint ens deixen alguns rastres que ens permeten 
conèixer-los millor. Durant aquesta activitat obrirem una egagrò-
pila que conté les restes d’ossos i pèl que l’ocell regurgita perquè 
no pot digerir. Així, descobrirem de quin mussol es tracta i què ha 
menjat durant la nit.

DURADA: 1:30h. 

PREU ADULT: 9€

PREU INFANTIL (3 a 12 anys): 6,30€ EDAT RECOMANDA: a partir de 7 anys

Fauna nocturna. Preparats per conèixer què passa als voltants 
de MónNatura Pirineus quan es pon el sol? Endinsant-nos en ple-
na foscor, escoltarem els sons de la nit i descobrirem els animals 
nocturns que ens acompanyen. També coneixerem alguns mèto-
des que faciliten el seguiment de la fauna nocturna. Atreveix-t’hi!

DURADA: 1:30h. 

PREU ADULT: 9€

PREU INFANTIL (3 a 12 anys): 6,30€ EDAT RECOMANDA: a partir de 7 anys


