MónNatura Pirineus
ACTIVITATS SETMANA SANTA
Dimarts
16 d’abril

Dimecres
17 d’abril

10h

Excursió Mata
de València

Fauna dels
Pirineus

16h

Fauna dels
Pirineus

Rastres de
fauna
Viatja per les
galàxies

19:45h

21:30h

Dijous
18 d’abril

Divendres
19 d’abril

Dissabte
20 d’abril

Excursió al Parc
Nacional

Pobles de
muntanya

#PirineusNatura

Fauna dels
Pirineus

Fauna dels
Pirineus

Fauna dels
Pirineus

Pintura al tremp

L’hora del conte

Més enllà
d’una
egagròpila

Viatja per les
galàxies

Viatja per les
galàxies

Viatja per les
galàxies

Fauna
nocturna

Excursió Mata de València. Excursió per conèixer l’avetosa més important de la Península Iberica. Descobrirem la
diversitat faunística i florística d’aquest espai.
DURADA dia sencer.
Fauna dels Pirineus. Passejada guiada al centre de fauna
per conèixer algun dels animals més emblemàtics dels Pirineus.
DURADA: 2h.
Fauna nocturna. El paisatge de les Planes de Son es transforma quan el sol es pon. Endinsant-nos en plena foscor,
escoltarem els sons de la nit i descobrirem els animals nocturns en estat salvatge.
DURADA: 1:30h.
Rastres de fauna. Taller on aprendrem a reconèixer els
rastres que ens deixen els animals i crearem una petjada

Diumenge
21 d’abril

Dilluns
22 d’abril

Fauna dels
Pirineus

Cens
de voltors

L’os bru

amb l’ajut d’un motlle.
DURADA: 1:30h.
Viatja per les galàxies. Gaudirem d’un espectacle d’estrelles amb una sessió al planetari i posterior observació
amb telescopis a l’exterior.
DURADA: 2h
Excursió al Parc Nacional. Sortida interpretativa en ple
cor del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
DURADA: 2:30h.
Pobles de muntanya. Caminarem fins al poble de Son
per conèixer com vivien als pobles de muntanya fa uns anys
enrere i descobrir l’exquisit patrimoni romànic que encara
s’hi conserva.
DURADA: 2:30h.

Pintura al tremp. Mitjançant la tècnica de la pintura al
tremp, característica del romànic català, composarem una
petita obra d’art on plasmarem la nostra visió personal del
paisatge pirinenc.
DURADA: 1:30h.

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.

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 projecte de reintroducció PirosLife..
DURADA: 1h.

Més enllà d’una egagròpila. L’alimentació de la major
part de rapinyaires nocturns es basa en la ingestió de micromamífers. Els materials ossis i de pèl no són païts i l’ocell els
regurgita. Obrir una egagròpila ens permet descobrir moltes
coses dels fantàstics rapinyaires.
DURADA: 1:30h.

#PirineusNatura. Passejada per viure i descobrir els secrets 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.

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

*Consultar descomptes per a nens i nenes

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

