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

El secret de l’almesquera. Activitat de descoberta dels 
torrents de muntanya. Descobrirem qui viu als nostres rius i 
conèixerem la qualitat ambiental que tenen.     

DURADA: 2:30h. 

Viatja per les galàxies. Gaudirem d’un espectacle d’es-
trelles amb una sessió al planetari i posterior observació 
amb telescopis a l’exterior. 
DURADA: 1:30h

Cens de voltors. Activitat per conèixer els grans necròfags 
els Pirineus. Observarem els voltors, amb telescopis i prismà-
tics, mentres s’alimenten al canyet. 
DURADA:  2:30h 

Fauna nocturna. El paisatge de les Planes de Son es trans-
forma quan el sol es pon. Endinsant-nos en plena foscor, 
escoltarem els sons de la nit i descobrirem els animals noc-
turns en estat salvatge.   
DURADA:  1:30h. 

Excursió a Perosa. Sortida interpretativa en ple cor del 
Parc Natural de l’Alt Pirineu, territori de l’os bru.  
DURADA:  dia sencer 

L’hora del conte. Ha arribat l’hora dels més petits de la 
família. Sessió de contes infantils per descobrir la màgia dels 
ocells. 

DURADA: 1h.

Cens de papallones. Activitat d’introducció a la identifi-
cació de les espècies de papallones diürnes més representa-
tives que habiten a les Planes de Son. 
DURADA: 2h. 
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 Restaurant ornitològic. Construirem menjadores d’ocells 
per contribuir a la seva conservació des de casa i així els 
podem observar de ben aprop.
DURADA:  1:30h 

Excursió al Parc Nacional. Sortida interpretativa en ple 
cor del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.  
DURADA:  dia sencer. 

 L’os bru. Xerrada per conèixer l’animal més emblemàtic 
dels Pirineus, l’ós bru. Descobrirem la seva morfologia, la 
seva evolució i l’estat de conservació. Coneixerem el projec-
te de reintroducció PirosLife.. 
DURADA: 1h. 

#PirineusNatura. Passejada per viure i descobrir els se-
crets de la vida salvatge dels Pirineus. El despertar de les 
marmotes, el festeig dels ocells, les primeres nevades, .... 
Vine a descobrir la natura dels Pirineus! 
DURADA: 2:30h. 

Rastres de fauna. 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. 

Pluja d’estels. Sessió al planetari i posterior observació de 
la pluja d’estels a l’exterior. 
DURADA:  1:30h 

Bolets a casa. Descobrirem què és un fong i com podem 
cultivar gírgoles de manera casolana. Desprès de quinze 
dies en temperatura òptima, les podrem fins i tot tastar. 
DURADA: 1h. 

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

*Consultar descomptes per a nens i nenes


