
Recorregut naturalista. Itinerari amb raquetes de neu 
per l’entorn de MónNatura Pirineus per descobrir aspectes 
del medi natural típic del Pirineus.   
DURADA:  2:30h 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€

Fem un iglú!. Activitat per aprendre a construir un petit 
iglú per protegir-se del fred. T’animes?
DURADA: 1:30h. PREU: 10€

Taller de rastres. 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€

Excursió al Parc Nacional. Sortida interpretativa en ple 
cor del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 
amb raquetes de neu.
DURADA:  2:30h PREU: 16€

Els estanys dels Pirineus. Xerrada per conèixer el projec-
te LimnoPirineus, un projecte LIFE+ Natura destinat a la mi-
llora de l’estat de conservació d’espècies i hàbitats aquàtics 
d’interès europeu de l’alta muntanya dels Pirineus. 
DURADA:  1h PREU: 5€

Baixada de torxes. Tal i com fan els fallaires del Pirineu, 
els participants sortiran al capvespre per pujar muntanya 
amunt. S’encendran les torxes, i en aquest ambient tan espe-
cial, s’emprèn la baixada fins al centre, fent de la ocasió una 
autèntica experiència! 
DURADA:  2h PREU: 16€

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

ACTIVITATS SETMANA DE NADAL
MónNatura Pirineus

      

Dijous 28 desembre Divendres 29 desembre Dissabte 30 desembre Diumenge 31 desembre

10 h
Recorregut naturalista Fem un iglú!

Excursió al Parc Nacional Fauna dels Pirineus
Fauna dels Pirineus Fauna dels Pirineus

16 h Taller de rastres Fauna dels Pirineus Baixada de torxes

19:45 h Viatja per les galàxies Viatja per les galàxies Viatja per les galàxies

21:30 h Els estanys dels Pirineus

*Consultar descomptes per a nens i nenes


