MónNatura Pirineus
ACTIVITATS D’ESTIU 17 JULIOL - 10 SETEMBRE
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* Activitats en castellà

Fauna dels Pirineus. Passejada guiada al Centre de fauna
de MónNatura Pirineus per conèixer algun dels animals més
emblemàtics com el trencalòs o el linx, entre d’altres. Una
autèntica experiència!
DURADA: 2 h. EDAT RECOMANADA: totes les edats
PREU: 15€ adults (10,50€ nens de 3 a 12 anys).
Viatja per les galàxies. El cel de MónNatura Pirineus presenta unes característiques espectaculars per gaudir d’una
sessió d’astronomia. Durant aquesta activitat, gaudirem
d’un espectacle d’estrelles en una primera sessió a l’interior
- abans de sopar - que culmina amb una visita a l’exterior a
l’observatori astronòmic, quan es fa fosc.
*L’horari de l’activitat pot modificar-se en funció de la posta de sol.
DURADA:
PREU:

45 min/1 h. EDAT RECOMANADA: a partir de 8 anys
15€ adults (10,50€ nens de 3 a 12 anys).

Els rius de l’almesquera. L’almesquera és un mamífer
aquàtic molt curiós, amb trompa i de la família dels talps, ens
indica un bon estat de la qualitat del riu on es troba. Creieu
que l’almesquera pot viure a la Riera del Tinter? Aquest serà
el repte que els nostres participants hauran de descobrir tot
analitzant les característiques del nostre torrent de muntanya i els animals indicadors que hi viuen. Molta sort!
DURADA: 2:30 h. EDAT RECOMANADA: a partir de 6 anys
PREU: 15€ adults (10,50€ nens de 3 a 12 anys).
Sense perdre el nord. La natura ens ajuda a orientar-nos a
través d’elements naturals que són útils per localitzar el nord,
el nostre punt de referència. Ens pot ajudar el sol? I la neu?
I un formiguer? Ho descobrirem! Mitjançant un recorregut
d’orientació ens endinsarem a un medi on saber orientar-se
és clau per no perdre el rumb! Esteu preparats? Comença
l’aventura!
DURADA: 2:30 h. EDAT RECOMANADA: a partir de 3 anys
PREU: 15€ adults (10,50€ nens de 3 a 12 anys).

Fauna nocturna. El paisatge de Planes de Son es transforma quan el sol es pon; el silenci agafa protagonisme i la
fauna nocturna es comença a despertar. Endinsant-nos en
plena foscor escoltarem els sons de la nit, descobrirem la
fauna nocturna del Pirineu amb l’ajuda de càmeres de fototrampeig. T’hi atreveixes?
DURADA: 1:30 h. EDAT RECOMANADA: a partir de 7 anys
PREU: 15€ adults (10,50€ nens de 3 a 12 anys).
Excursió al Parc Nacional. Sortida interpretativa en ple
cor del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici,
l’únic parc nacional de Catalunya. Sortirem d’excursió al parc
per descobrir paisatges increibles, i també aprofitarem per
descansar i dinar.
DURADA: Dia sencer. EDAT RECOMANADA: a partir de 6 anys
PREU: 19€ adults (13,30€ nens de 3 a 12 anys)*.
*Suplement preu taxis

#PirineusNatura. Passejada en plena natura per descobrir
els secrets que ens amaga la vida salvatge dels Pirineus. El
despertar de les marmotes, el festeig dels ocells, les primeres nevades... són alguns dels moments màgics a l’alta
muntanya. Descobrirem què passa als boscos dels Pirineus
segons l’estació de l’any que ens trobem. Vine a descobrir la
natura dels Pirineus!
DURADA: 2:30 h. EDAT RECOMANADA: a partir de 3 anys
PREU: 15€ adults (10,50€ nens de 3 a 12 anys).
Menjadores d’ocells. Les menjadores d’ocells són un bon
sistema per gaudir dels ocells de ben aprop i per assegurar-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 funcionament. Cada família podrà construir una menjadora per ocells
i endur-se-la a casa!
DURADA: 1:30 h. EDAT RECOMANADA: a partir de 5 anys
PREU: 8€ adults (5,60€ nens de 3 a 12 anys).
L’hora del conte. Ha arribat l’hora dels més petits de la
família. Descobrirem la màgia dels ocells a través d’un conte
participatiu i utilitzant ombres xineses. Coneixerem alguns
ocells típics dels Pirineus com el gall fer, el mussol Pirinenc o
el picot negre, i algunes curiositats que us sorprendran!
PREU: 4€. DURADA: 1 h. EDAT RECOMANADA: fins a 10 anys

Excursió a Perosa. Sortida interpretativa en ple cor del
Parc Natural de l’Alt Pirineu, territori de l’os bru. És un dels indrets més salvatges de l’Alt Pirineu a cavall entre vall d’Aran i
Pallars sobirà.
DURADA: Dia sencer. EDAT RECOMANADA: a partir de 6 anys
PREU: 19€ adults (13,30€ nens de 3 a 12 anys)*.
L’os bru. Xerrada per conèixer l’animal més emblemàtic
dels Pirineus, l’os bru. Coneixerem la seva morfologia, la seva
evolució i l’estat de conservació. També parlarem del projecte de reintroducció PirosLife i del seu estat actual. Vine a
conèixer el mamífer més gran dels Pirineus!
PREU: 4€. DURADA: 1 h. EDAT RECOMANADA: a partir de 6 anys
Descalça’t als Pirineus. La situació actual ens ha allunyat
del contacte directe amb la natura i del seu efecte emocional. Des de MónNatura Pirineus us proposem una nova
activitat sensorial per experimentar la natura en la seva plenitud. Caminar descalços, sentir a través dels peus, fer sonar
les pedres, el tacte del fang, i altres experiències ens aproparan als beneficis de viure la natura de ben a prop. Gaudim
del benestar de la natura!
DURADA: 2 h. EDAT RECOMANADA: a partir de 4 anys
PREU: 15€ adults (10,50€ nens de 3 a 12 anys).
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, amb les guies d’identificació, descobrirem de quins animals són. Per finalitzar
l’activitat, farem una petjada amb l’ajut d’un motlle.
DURADA: 1:30 h. EDAT RECOMANADA: a partir de 6 anys
PREU: 8€ adults (5,60€ nens de 3 a 12 anys).
Papallones. Els raig de sol i l’arribada del bon temps, ens
porten les flors i les papallones, que omplen de color els
nostres paisatges. Durant l’activitat coneixerem algunes
curiositats de les papallones i sortirem al camp per identificar les espècies de papallones diürnes més representatives
a les Planes de Son. Una experiència divertida amb aquests
interessants insectes!
DURADA: 2:30 h. EDAT RECOMANADA: a partir de 5 anys
PREU: 15€ adults (10,50€ nens de 3 a 12 anys).
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*No s’inclouen les activitats taronges ni les excursions de dia sencer.
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