
Activitats 
d’estiu a
MónNatura 
Pirineus

MónNatura Pirineus 
és un centre de visitants  
que us convida a descobrir 
l’essència dels Pirineus. 

Aquest estiu hem preparat activitats 
per gaudir de la natura amb tota  
la família. Consulteu les activitats  
que més us agradin!
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INFORMACIÓ I RESERVES

MónNatura Pirineus
Les Planes de Son, Son
25587 – Alt Àneu
T. 973 626 722
monnaturapirineus@fcatalunyalapedrera.com
www.monnaturapirineus.cat

COM ARRIBAR-HI

Segueix-nos!
        @LaPedrera.Natura                 @lapedrera_natura

La nostra raó de ser: les persones
La Fundació Catalunya La Pedrera serveix a la societat construint un futur 
millor i més just. Per això, ofereix oportunitats a les persones; impulsa el 
talent, la creació i l'educació; fomenta hàbits d'alimentació saludables, i 
conserva i comparteix el patrimoni natural i cultural.



Consulteu les activitats per altres dates i els descomptes per a nens. 

CALENDARI 
D'ACTIVITATS D'ESTIU
Del 29 de juliol al 10 de setembre de 2019

FAUNA DELS PIRINEUS
Passejada guiada al centre de fauna per conèixer algun dels animals més 
emblemàtics dels Pirineus. 

Durada: 2 h.  /  Preu: 16 €

EL SECRET DE L’ALMESQUERA
Activitat de descoberta dels torrents de muntanya. Descobrirem qui viu als 
nostres rius i coneixerem la qualitat ambiental que tenen. 

Durada: 2:30 h.  /  Preu: 16 €

VIATJA PER LES GALÀXIES
Gaudirem d’un espectacle d’estrelles amb una sessió al planetari abans 
de sopar i observació amb telescopis a l’exterior a la nit. 

Durada: 1:30 h.  /  Preu: 16 €

CENS DE VOLTORS
Activitat per conèixer els grans necròfags els Pirineus. Observarem els 
voltors, amb telescopis i prismàtics, mentre s’alimenten al canyet. 

Durada: 2:30 h.  /  Preu: 16 €

FAUNA NOCTURNA
El paisatge de les Planes de Son es transforma quan el sol es pon. En-
dinsant-nos en plena foscor, escoltarem els sons de la nit i descobrirem els 
animals nocturns en estat salvatge. 

Durada: 1:30 h.  /  Preu: 16 €

EXCURSIÓ A PEROSA
Sortida interpretativa en ple cor del Parc Natural de l’Alt Pirineu, territori 
de l’os bru. 

Durada: dia sencer.  /  Preu: 22 € 

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: 1 h.  /  Preu: 4 €

MATÍ TARDA VESPRE NIT

DILLUNS Fauna dels 
Pirineus

El secret 
de l’almes-
quera

Viatja per 
les galàxies

DIMARTS Cens de 
voltors

Fauna dels 
Pirineus

Fauna 
nocturna

DIMECRES Excursió  
a Perosa
—
Fauna dels 
Pirineus

Viatja per 
les galàxies

L’hora del 
conte

DIJOUS Papallones Menjadores 
d’ocells

Viatja per 
les galàxies

DIVENDRES Excursió  
al Parc 
Nacional
—
Fauna dels 
Pirineus

L’os bru

DISSABTE #Pirineus-
Natura
—
Fauna dels 
Pirineus

Rastres de 
fauna

Pluja  
d’estels

DIUMENGE Fauna dels 
Pirineus

Bolets a 
casa

Viatja per 
les galàxies

PAPALLONES
Activitat d’introducció a la identificació de les espècies de papallones 
diürnes més representatives que habiten a les Planes de Son. 

Durada: 2 h.  /  Preu: 16 €

MENJADORES D’OCELLS
Construirem menjadores d’ocells per contribuir a la seva conservació des 
de casa i així els podem observar de ben a prop. 

Durada: 1:30 h.  /  Preu: 10 €

EXCURSIÓ AL PARC NACIONAL
Sortida interpretativa en ple cor del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici. 

Durada: dia sencer  /  Preu: 29 € (inclòs cost dels taxis)

L’OS BRU
Xerrada per conèixer l’animal més emblemàtic dels Pirineus, l’os bru. 
Descobrirem la seva morfologia, la seva evolució i l’estat de conservació. 
Coneixerem el projecte de reintroducció PirosLife. 

Durada: 1 h.  /  Preu: 4 €

#PIRINEUSNATURA
Passejada per viure i descobrir els secrets de la vida salvatge dels Piri-
neus. El despertar de les marmotes, el festeig dels ocells, les primeres 
nevades... Vine a descobrir la natura dels Pirineus! 

Durada: 2:30 h.  /  Preu: 16 €

RASTRES DE FAUNA
Taller on aprendrem a reconèixer els rastres que ens deixen els animals i 
crearem una petjada amb l’ajuda d’un motlle. 

Durada: 1:30 h.  /  Preu: 10 €

PLUJA D’ESTELS
Sessió al planetari i posterior observació de la pluja d’estels a l’exterior. 

Durada: 1:30 h.  /  Preu: 16 €

BOLETS A CASA
Descobrirem què és un fong i com podem cultivar gírgoles de manera 
casolana. Després de quinze dies en temperatura òptima, fins i tot les 
podrem tastar. 

Durada: 1 h.  /  Preu: 10 €


