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7a nit Catalana dels ratpenats 
 
Més d’un miler de persones a la “7ª nit dels ratpenats” 
Durant el 2011 l’acceptació d’aquesta activitat ha estat màxima i s’han batut tots els 
rècords. En total hi ha hagut 17 seus organitzadores:  

1. Barcelona (la Fàbrica del Sol, Ajuntament de Barcelona) 
2. Granollers (Museu de Ciències Naturals de Granollers) 
3. Collserola (Parc Natural de Collserola) 
4. Tremp (Ajuntament de Tremp) 
5. Monestir de St. Pere de Rodes (Museu d’Història de Catalunya, Parc Natural 

de Cap de Creus i Terra Mar, natura i cultura) 
6. Solsona (Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya) 
7. La Garriga (Ajuntament de la Garriga) 
8. Cabacés (Ajuntament de Cabacés i Parc Natural del Montsant) 
9. Esterri D’Áneu (Ajuntament d’Esterri d’Àneu, Ecomuseu de les Valls d’Àneu i 

Parc Natural de l’Alt Pirineu) 
10. Senet (Ajuntament de Senet i Parc Nacional d’Aigüestortes) 
11. Espluga de Francolí (PNIN de Poblet) 
12. Mataró (Museu de Mataró i Escola de Natural de Ca l’Arenes) 
13. Riells del Fai  (Grup d’Ornitologia del Tenes) 
14. Vic (Grup Naturalistes d’Osona) 
15. Mosqueroles, Fogars de Monclús 

(Ajuntament de Fogars de Montclús i 
Parc Natural del Montseny) 

16. Deltebre (Ajuntament de Deltebre, 
Parc Natural del Delta de l’Ebre, 
Associació Picampall) 

17. Lleida (Ajuntament de Lleida) 
 
Al voltant de 1.300 persones han participat 
de les “nits dels ratpenats” del 2011.  Els 
organitzadors no podem més que estar 
agraïts per la gran ajuda rebuda per tots els 
col·laboradors i per l’assistència de tantes i 
tantes famílies de diverses parts de 
Catalunya. És especialment emocionant 
haver tingut aquesta rebuda l’any considerat 
per les Nacions Unides com “l’Any dels 
Ratpenats”.  
Esperem que la 8a edició segueixi la línia 
ascendent que hem tingut fins ara i siguem 
cada cop més persones les que prenguem 
consciència de la rellevància de preservar el 
nostre entorn natural i concretament els 
ratpenats. 
Fins el proper any, fins la propera “nit”, que 
tingueu una bona nit! 
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