
Activitats del Museu
Programa de sortides i tallers de l’Àrea de Ciències Naturals

Primer semestre de 2011

Saturn i la Lluna al cel de maig

A primeres hores de la nit el firmament ens oferirà les belles constel·lacions de l'Óssa Major, l'Óssa 
Menor, el Dragó, Hèrcules i emergint la Lira i el Cigne.A la aposta, el Cotxer (Auriga), els Bessons i 
el Cranc i arran de l'horitzó nord hi trobarem Perseus i Cassiopea. Cap al sud hi ha grans 
constel·lacions en general poc brillants, llevat de Lleó i el Bover (Bootes). En una d'aquestes, Virgo, 
es trobarà Saturn, amb uns anells ja bastant visibles. Serà a prop de la seva estrella 'gamma', una 
doble famosa. La Lluna creixent brillarà a la seva dreta (ponent), a la zona de Lleó. Tan Saturn com 
la Lluna telescòpicament són molt interessants
Data: divendres 13 de maig de 2011.
Lloc i hora de trobada: a les 9 del vespre al Museu de Ciències Naturals de Granollers, la Tela.
Cal portar calçat còmode, roba d’abric, sopar i begudes calentes. Qui tingui prismàtics o/i telescopi, 
que els porti; les llanternes han de ser de poca potència. Sortida nocturna al Corredor; tornada cap a 
dos quarts de dotze.
Sortida guiada per Domènec Barbany (astrònom de l’Agrupació Astronòmica de Sabadell).

Orquídies a la Calma, Montseny

D’orquídies n’hi ha de molt diferents, des de les espècies exuberants i exòtiques que podem trobar a 
les floristeries, fins a les espècies silvestres més petites però igual de boniques que hi ha a la Calma. 
En aquesta sortida, a més de gaudir del paisatge, aprendrem a diferenciar les espècies d’orquídies 
més comunes. 
Data: dissabte 28 de maig de 2011, Dia Mundial dels Parcs Naturals
Lloc i hora de trobada: a les 9 del matí al Museu de Ciències Naturals de Granollers, la Tela.
Cal portar esmorzar i beguda, calçat còmode per caminar i roba adient. Sortida matinal. 
Sortida guiada per Meritxell Maymó i Miquel Ranea (biòlegs)

Les papallones de la serra de Ponent

L’itinerari per la serra de Ponent, recentment senyalitzat, ens permet gaudir d’un espai natural poc 
conegut de Granollers. Observarem les papallones més comunes que viuen en un entorn molt 
humanitzat i aprofundirem en el coneixement per a la seva protecció.
Data: dissabte 7 de maig de 2011
Lloc i hora de trobada: a les 10 del matí a la passera del Congost davant del carrer Joan Camps i 
Giró, costat CEIP Salvador Espriu.
Cal portar esmorzar, calçat còmode per caminar i roba del temps. Sortida matinal.
Sortida guiada per Toni Arrizabalaga (Museu de Ciències Naturals de Granollers, CBMS)

Informació i reserves:
L'organització informa que totes les sortides i els tallers tenen les places limitades.
Inscripcions obertes un mes abans de la data de la sortida.
Museu de Ciències Naturals de Granollers 
Francesc Macià 51. 08402 Granollers
email: m.granollers.cn@diba.cat
Inscripció ON LINE: 
www.museugranollersciencies.org
Tel. i fax: 93 870 96 51, de dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Les papallones de Marata

Aquest itinerari ens permet gaudir d’una de les zones més representatives del paisatge agrari del Vallès 
Oriental.  L'estació de Marata forma part de la xarxa d'estudi de les papallones en l’àmbit europeu 
“Butterfly Monitoring Scheme a Catalunya” des de fa tretze anys, on hi podrem veure una bona
representació de la fauna de papallones de la comarca. 
Data: dissabte 18 de juny 2011
Lloc i hora de trobada: a les 9 del matí a la zona d’aparcament del Casal de Marata, les Franqueses 
del Vallès.
Cal portar esmorzar, calçat còmode per caminar i roba del temps. Sortida matinal.
Sortida guiada per Toni Arrizabalaga (Museu de Ciències Naturals de Granollers, CBMS)


