
#PirineusNatura. Passejada en plena natura per des-
cobrir els secrets que ens amaga la vida salvatge dels Pi-
rineus. El despertar de les marmotes, el festeig dels ocells, 
les primeres nevades,...són alguns dels moments màgics a 
l’alta muntanya. Vine a descobrir la natura dels Pirineus!  
DURADA: 2:30h. 

Fauna dels Pirineus. Passejada guiada al Centre de fau-
na per conèixer algun dels animals més emblemàtics dels 
Pirineus com el trencalòs, el linx o el gall fer. Una autèntica 
experiència!
DURADA: 2 h. 

Menjadores d’ocells. Les menjadores d’ocells són un 
bon sistema per gaudir dels ocells de ben aprop i per as-

segurar-los l’aliment, sobretot durant els períodes de més 
fred. Durant aquesta activitat descobrirem quins tipus de 
menjadores existeixen, com s’han de col·locar i el seu fun-
cionament. Cada família podrà construir una menjadora 
per ocells i endur-se-la a casa!
 DURADA: 1:30 h. 

Viatja per les galàxies. El cel de MónNatura Pirineus 
presenta unes característiques espectaculars per gaudir 
d’una sessió d’astronomia. Durant aquesta activitat, gau-
direm d’un espectacle d’estrelles a l’interior del planetari 
que culmina amb una visita a l’exterior a l’observatori as-
tronòmic, quan es fa fosc. 
 DURADA: 45 min./1 h. 

ACTIVITATS FESTIU 1 JUNY
MónNatura Pirineus

Dissabte 30 maig Diumenge 31 maig Dilluns 1 juny

10 h #PirineusNatura Fauna dels Pirineus Observem els voltors!

16 h
Fauna dels Pirineus

Rastres de fauna
Menjadores d’ocells

19:45 h Viatja per les galàxies

21:30 h Fauna nocturna



Rastres de fauna. Activitat per aprendre a reconèixer 
els rastres que ens deixen els animals. Sortirem a l’exterior 
a buscar rastres de fauna i a continuació, al laboratori, 
amb les guies d’identificació, descobrirem de quins ani-
mals són. Per finalitzar l’activitat, farem una petjada amb 
l’ajut d’un motlle. 
 DURADA: 1:30 h. 

Fauna nocturna. Preparats per conèixer les Planes de 
Son quan el sol es pon? Endinsant-nos en plena foscor, 
escoltarem els sons de la nit i descobrirem els animals 
nocturns que ens acompanyen en aquest entorn. També 
coneixerem alguns mètodes que ens faciliten el segui-
ment de la fauna nocturna. Atreveix-t’hi!   
DURADA: 1:30 h. 

Observem els voltors!. Des de MónNatura Pirineus, 
gestionem un Punt d’Alimentació Suplementari (“canyet”) 
per afavorir la població del trencalòs, aportant menjar 
periòdicament. Durant aquesta activitat, farem una pas-
sejada fins a l’Observatori de Voltors on, amb telescopis i 
prismàtics, tindrem l’oportunitat d’observar-los mentres 
s’alimenten al canyet. 
DURADA: 1:30 h. 

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


