
Informació i reserves:

Museu de Granollers Ciències Naturals
Av. Francesc Macià, 51. 08402 Granollers
m.granollers.cn@diba.cat
www.museugranollersciencies.org
Tel. i fax 93 870 96 51, 
de dilluns a divendres de 9 a 14 h

Places limitades

Organitzen conjuntament:
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Sortides i activitats del Museu
Programa d’activitats de l’Àrea de Ciències Naturals

Segon semestre 2009
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Matinal d’ornitologia al Congost
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. Acti-
vitat oberta a tothom, no és necessària la inscripció 
prèvia.

Data: diumenge 8 de novembre de 2009
Hora i lloc de trobada: a les 9 del matí, a l’IES Antoni 
Cumella (c. St. Tomàs d’Aquino ctda. pg. Fluvial). 
Sortida matinal
Cal portar esmorzar, calçat còmode i roba del temps.
Sortida guiada pel Grup d’Ornitologia del Tenes, 
Grup Parus, Grup de Natura Meles meles i DRAG.
Col·laboren: AMPA CEIP Ferrer i Guàrdia i Gran Centre

Taller de tints amb colorants de bolets
Primera sessió: aprendrem a reconèixer alguns bolets 
que tenen colorants aptes per tintar llana, seda, pell 
i algunes fibres acríliques. Taller pràctic del procés 
d’extracció del colorant i de la preparació del material 
per tintar. Tindrem mostres de l’experiència.
Segona sessió: aprendrem a extreure el pigment 
d’alguns bolets i el prepararem per poder fer estam-
pació sobre teixits, sobre paper o per pintar amb 
pinzell. Tindrem mostres de l’experiència.

Matrícula: 5 euros. Places limitades
Dates: dimecres i dijous 25 i 26 de novembre de 2009
Horari i lloc: de 6 a 8 de la tarda, laboratori del Museu 
de Granollers Ciències Naturals, la Tela
Taller a càrrec d’Anna Homs, experta en tints i colo-
rants naturals

Data: divendres 20 de novembre de 2009
Hora i lloc de trobada: a les 8 del vespre al Museu de 
Granollers Ciències Naturals, la Tela
Sortida nocturna al Corredor, tornada cap a 2/4 de 12
Cal portar calçat còmode, roba d’abric, sopar i begu-
des calentes. Qui tingui prismàtics o/i telescopi, que 
els porti; les llanternes han de ser de poca potència. 
Sortida guiada per Domènec Barbany, astrònom de 
l’Agrupació Astronòmica de Sabadell

Any Internacional de l’Astronomia

Júpiter, la Lluna i el cel profund: protagonistes
El delicat creixent de la Lluna i la seva llum cendrosa 
sobre el cel de ponent mereix la nostra primera aten-
ció. A poca distància hi trobarem el brillant planeta 
Júpiter, una meravella amb el telescopi. A mesura que 
avanci la nit, observarem el cel profund amb les belles 
regions estel·lars de Pegasus, Andròmeda, Perseu i 
Taure, entre d’altres. Tot un espectacle!


