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

Segon semestre de 2010

Júpiter i la Lluna, al cel de tardor. Astronomia
La Lluna serà a Capricorn i a primeres hores de la nit es trobarà en molt bones condicions perquè 
puguem veure’n el relleu amb el telescopi. El planeta Júpiter brillarà intensament a Aquari, proper a 
Peixos; junt amb les seves llunes es trobarà en una curiosa conjunció amb el planeta Urà; amb 
augment moderat i alt veurem com al planeta gegant li falta una banda equatorial, un fenomen poc 
freqüent.
Tot això i més enmig d'un fons estel·lar de luxe: la Lira amb Vega, el Pegàs, el Cigne, a la posta; 
més ben situats tindrem Andròmeda amb la Gran Galàxia, Taure, Bessons, etc. Si la nit és serena, 
podrem gaudir d'aquests astres tan fascinants.
Data: divendres 12 de novembre de 2010.
Lloc i hora de trobada: a les 8 del vespre al Museu de Granollers Ciències Naturals, 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).

Matinal de micologia, sortida a buscar bolets
Una sortida amb la companyia d’un especialista us ajudarà a millorar els coneixements sobre el món 
dels bolets, lluny dels tòpics televisius.
Data: dissabte 20 de novembre de 2010.
Lloc i hora de trobada: a les 9 del matí al Museu de Granollers Ciències Naturals, La Tela.
Cal portar esmorzar i beguda, calçat còmode per caminar i roba adient, un cistell de vímet tradicional, 
navalla i guia si se’n té. 
Sortida matinal al PN del Corredor.
Sortida guiada per Evarist March (biòleg botànic)

Taller de tints. Les plantes tintòries del Mediterrani
Primera sessió: Els mordents.
Teoria i pràctica de l’aplicació dels mordents. Mordents d’origen vegetal i mordents de sals metàl·liques. 
Quins mordents es consideren no perjudicials per al medi natural.
Segona sessió: Plantes que podem utilitzar per tintar de diferents colors. Algunes plantes invasores com 
a font de color. Pràctiques de tint.
Tercera sessió: Plantes tintòries que podem fer servir sense necessitat d’utilitzar mordents. Pràctiques 
de tint amb alguna d’aquestes plantes.
El color blau del mediterrani. Una manera fàcil i ecològica d’obtenir aquest color. 
Matrícula: 10 euros. 
Places limitades
Dates: 24, 25 i 26 de novembre de 2010
Horari i lloc: de 6 a 8 de la tarda, al laboratori del Museu de Granollers Ciències Naturals, La Tela
Taller a càrrec d’Anna Homs (experta en tints i colorants naturals)

Les plantes resinoses del nostre bosc
Les coníferes o plantes resinoses —pins, cedres, avets, ginebres... — són un grup de plantes 
interessant, difícils de distingir per a la majoria i amb unes particularitats ben curioses. Al llarg de la 
sortida aprendrem els trucs per saber quina és quina.
Data: dissabte 4 de desembre de 2010.
Lloc i hora de trobada: a les 9 del matí a l’estació de Renfe de Sant Celoni.
Cal portar esmorzar i beguda, calçat còmode per caminar i roba adient; binocles —si se’n tenen— i 
guia d’arbres.
Sortida matinal als boscos del Parc Natural del Montnegre.  
Sortida guiada per Evarist March (biòleg botànic)

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



ACTIVITATS ORGANITZADES CONJUNTAMENT AMB ENTITATS 
CONSERVACIONISTES COMARCALS

Dia mundial dels ocells. Activitats de natura a can Font, Santa Eulàlia de Ronçana
El dia 26 de setembre celebrem el dia mundial dels ocells. Diferents grups de natura hem organitzat conjuntament 
activitats relacionades amb els ocells i el riu. Com cada any, aquest dia coincideix amb l’entrada de la tardor i el pas 
migratori de moltes aus; per això fàcilment podrem observar-les.
Activitats
A les 9 del matí, sortida d'observació guiada. Es tracta d'una passejada pels voltants del riu Tenes. Sortirem a les 9h 
de can Font i farem un recorregut amb itinerari circular, d'unes dues hores aproximadament, al llarg del qual es 
comentaran les espècies d'aus que es vagin veient.
Durant tot el matí,  sessió d’anellament científic. Els anelladors posaran unes xarxes a la llera del riu i aniran mostrant 
i explicant les característiques dels diferents ocells que vagin anellant.
A patir de les 11 del matí, es faran els diferents tallers: menjadores per a ocells, construcció de caixes niu, 
macroinvertebrats del riu, ratpenats, dibuix...
Cloenda a les 13 hores  L’activitat és gratuïta i no fa falta inscripció
Organitzadors i col·laboradors: GOT, Meles Meles, Projecte Rius, Parus Natura, Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana, Consorci per la Defensa del Riu Besòs, Museu de Ciències Naturals de Granollers, AMPA CEIP Ronçana, 
AFA CEIP la Sagrera i l’escola bressol la Font del Rieral.

Matinal de natura a Bigues i Riells, Parc de la Resclosa
El dia 24 d’octubre fem una activitat de natura a Bigues i Riells, al Parc de la Resclosa. Farem diferents activitats 
relacionades amb els ocells i el riu, tot un matí de natura a la llera del riu Tenes.
Activitats
A les 9 del matí, sortida d'observació guiada. Es tracta d'una passejada pels voltants del riu Tenes. Sortirem a les 9h 
del matí des del Parc de la Resclosa i farem un recorregut amb itinerari circular, d'unes dues hores aproximadament, 
al llarg de la qual es comentaran les espècies d'aus que es vagin veient.
Durant tot el matí,  sessió d’anellament científic. Els anelladors posaran unes xarxes a la llera del riu i aniran 
mostrant i explicant les característiques dels diferents ocells que vagin anellant.
A patir de les 11 del matí, es faran els diferents tallers: menjadores per a ocells, construcció de caixes niu, 
macroinvertebrats del riu, ratpenats, dibuix...
Cloenda a les 13 hores 
L’activitat és gratuïta i no fa falta inscripció
Organitzadors i col·laboradors: GOT, Meles Meles, Projecte Rius, Parus Natura, Ajuntament de Bigues i Riells, 
Consorci per la Defensa del Riu Besòs i el Museu de Ciències Naturals de Granollers.

Matinal d’ornitologia al Congost, Granollers
Amb relativa facilitat podrem observar una gran diversitat d’ocells aquàtics que han colonitzat espais periurbans i el 
Congost a Granollers. També podrem veure el treball d’anellament dels ornitòlegs i participar en els tallers de 
menjadores i nius per a ocells. Activitat oberta a tothom; no es necessita inscripció prèvia.
Data: diumenge 7 de novembre de 2010.
Lloc i hora de trobada: a les 9 del matí davant l’IES Antoni Cumella (carrer St. Tomàs d’Aquino cantonada amb el 
passeig Fluvial).
Cal portar esmorzar, calçat còmode i roba del temps. Sortida matinal.
Organitzadors i col·laboradors: GOT, Grup Parus, Grup de Natura Meles Meles, Gran Centre i el Museu de Ciències 
Naturals de Granollers.
.

Curs de plantes medicinals i cultura popular
La gran biodiversitat dels nostres paisatges ens convida a endinsar-nos en el coneixement de les plantes i dels seus 
usos tradicionals. Però, coneixem els arbres, els arbusts i les herbes que tenim més a l’abast? Sabem distingir les 
espècies medicinals de les tòxiques? 
Aprendrem a conèixer les plantes útils del nostre entorn i la manera de recol·lectar-les i de preparar-les per tal que 
tinguin un efecte beneficiós per a la nostra salut.
Matrícula: 25 euros. Places limitades
Dates: sessions teòriques els dijous 7, 14, 21 i 28 d’octubre; sortides de camp els dissabtes 16 i 30 d’octubre
(matinals).
Horari i lloc: de 19.30 a 21.30 del vespre, al Centre Cívic i Cultural la Fàbrica, Santa Eulàlia de Ronçana
Curs a càrrec de Maria Àngels Bonet i Galobart (experta en etnobotànica)
Inscripcions: la Fàbrica 93 844 86 59 cciviclafabrica@diba.cat
Organitzadors i col·laboradors: GOT, Museu de Ciències Naturals de Granollers i Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana


