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9a Nit Catalana dels Ratpenats.
17a edició europea i Any Internacional
dels Ratpenats.

Castell de Montesquiu
Dissabte 25 de maig de 2013

18.00  Taller de manualitats per als més petits.
20.00  Xerrada amb projecció d’imatges: una ullada als  
 ratpenats, caixes niu per a ratpenats; com   
 s’estudien els ratpenats.
21.00  Passejada nocturna conjunta pels voltants per tal  
 d’observar l’activitat dels ratpenats mitjançant  
 l’ús de detectors d’ultrasons. 
 Cal portar: sopar, un llum petit i calçat i roba  
 adequats.

Activitat gratuïta amb motiu del dia Europeu dels Parcs
Cal inscripció prèvia a: www.gesbisaura.cat o al  tel. 93 859 
22 26

Montesquiu, Osona
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Cada any, durant l’estiu, s’organitzen a tot Europa di-
verses activitats per tal de donar a conèixer els ratpe-
nats, en el que s’anomena la Bat Night. Aquest any 
podeu participar-hi per novena vegada a Catalunya.

Volem aprofitar aquesta ocasió per sensibilitzar to-
thom sobre la importància de lluitar contra el canvi cli-
màtic i l’escalfament de la Terra. L’Oficina Catalana del 
Canvi Climàtic vetlla per la implantació de les mesures 
per afrontar el repte del canvi climàtic i el compliment 
dels compromisos europeus a Catalunya, i impulsa po-
lítiques per mitigar-ne els efectes i buscar les fórmules 
d’adaptació més adequades. Un petit canvi en el nos-
tre comportament diari ens ajuda a evitar les emissions 
de gasos. Us proposem que compartiu amb nosaltres 
una nit i conegueu què fan els ratpenats, on viuen, 
què mengen, com s’ha d’actuar per protegir-los, etc

Centre Cultural de Bellvitge (pl. de la Cultura, núm. 1)
Dissabte 8 de juny de 2013

20.00  Xerrada amb projecció d’imatges: una ullada als  
 ratpenats, caixes niu per a ratpenats; com   
 s’estudien els ratpenats.
21.00  Passejada nocturna pel Parc de Bellvitge per tal
 d’observar l’activitat dels ratpenats mitjançant  
 l’ús de detectors d’ultrasons. Cal portar: un llum  
 petit i calçat i roba adequats. Sopar optatiu.
23.00  Cloenda.

Inscripcions a partir del 27 de maig a: Museu de Ciències 
Naturals de Barcelona, tel. 93 256 22 20 de dilluns a diven-
dres de 10 a 13 h o activmuseuciencies@bcn.cat
Activitat gratuïta
Places limitades

Hospitalet de Llobregat, Barcelonès
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UES (Unió Excursionista de Sabadell), c/ Salut, 14-16
Dissabte 15 de juny de 2013

19.30  Xerrada amb projecció d’imatges: una ullada als  
 ratpenats, caixes niu per a ratpenats; com   
 s’estudien els ratpenats.
21.30  Passejada nocturna conjunta pels voltants per tal  
 d’observar l’activitat dels ratpenats mitjançant  
 l’ús de detectors d’ultrasons. 
22.30 Cloenda

Xerrada gratuïta, no cal inscripció
Inscripcions per la sortida nocturna: a partir del 3 de juny   
a UES, carrer Salut 14-16 o al tel. 93 725 87 12. Horaris 
feiners de 18 a 21 h.
Preu de la sortida: 7€ socis UES, 10€ no socis UES ( inclou 
un entrepà de sopar al bar de l’UES)
Places limitades
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Gavà, Baix Llobregat

Museu de Gavà, plaça de Dolors Clua, 13-14.
Dissabte 15 de juny de 2013

20.00  Xerrada “Batnight: una nit per conèixer els   
 ratpenats”.
21.00  Passejada nocturna conjunta pels voltants per  
 tal d’observar l’activitat dels ratpenats mit  
 jançant l’ús de detectors d’ultrasons. Cal portar:  
 un llum  petit i calçat i roba adequats. Sopar opta 
 tiu.
23.00  Cloenda.

Inscripcions a partir de l’1 de juny a: Museu de Gavà o  al 
tel. 93 263 96 50. 
Activitat gratuïta
Places limitades

Sabadell, Vallès Occidental
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Sant Genís de Palafolls, Maresme

Sant Genís de Palafolls 
Dissabte 6 de juliol de 2013

18.00 Tallers i contes per a tota la família
20.00 Xerrada amb projecció d’imatges:
20.45  Passejada nocturna pels voltants per tal d’observar  
 l’activitat dels ratpenats mitjançant l’ús de detec 
 tors d’ultrasons. Cal portar: un llum petit i calçat i  
 roba adequats. Sopar opta tiu.

No cal inscripció prèvia4

Coves del Salnitre, Collbató. Carretera B 112, km 1 o 
A2 sortida 576 A, Collbató
Divendres 5 i 12 de Juliol

21.30  Visita nocturna a les Coves del Salnitre. Descoberta  
 de les Coves més grans del massís de Montserrat  
 tot fent un repàs a la vida, hàbits i tipus de ra 
 tpenats de les Coves. Farem un recorregut de 400  
 metres i baixarem fins a 20 metres de profunditat.  
 Amb una mica de sort, podrem cercar i observar  
 l’activitat dels ratpenats.
 Cal portar llanternes o frontals, calçat i roba  
 adequats i, si voleu, alguna cosa per sopar (per  
 abans de la visita).
22.45 Cloenda

Inscripcions: Oficina de Turisme de Collbató, 93 777 90 76 
(de dilluns a divendres de 9 a 14h), o per mail: turisme@
collbato.cat. 
Places limitades. 
Preu: 7,50€ (entrada ordinària), 6,75€ (entrada reduïda: 
jubilats, pensionista*, Carnet Jove*, aturat*, discapacitat*), 
5,50€ (entrada infantil: de 5 a 12 anys), menors de 5 anys 
(gratuït). 
L’accés a les Coves del Salnitre es fa per carretera i 244 
esglaons. Per tant, cal comptar 20-25 minuts per accedir a 
l’entrada de les Coves.
(*) Cal presentar carnet o documents acredidatius

Collbató, Baix Llobregat
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Casa de la Reserva Natural de Nyer; carrer de la Font 6 
De l’ 1 de juliol al 31 d‘agost de 2013

Horaris: 
de dilluns a divendres: de 9.00 a 12.00 i de 14.30 a 18.30
dissabte i diumenge: de 15.00 a 18.30

Exposició sobre ratpenats, accessible a tothom (distintiu 
«Turisme i handicap»).

Observació en directe d’una colònia de cria de ratpenat de 
ferradura petit (amb més de 250 individus, és la colònia 
més important de tot el Llenguadoc-Rosselló).

Visita lliure o guiada
Per fer la visita en català, cal reservar el guia : tel. 00 33 (0) 
4 68 97 05 56
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Nyer, el Conflent (França)

Nyer, el Conflent (França)

Casa de la Reserva Natural de Nyer; carrer de la Font 6 
Dijous 25 de juliol de 2013
Dijous 1 d’agost de 2013 
Dijous 22 d’agost de 2013

19.30  Visita comentada a l’exposició de ratpenats. 
20.30 Comptatge crepuscular d’una colònia de   
 ratpenat de ferradura petit.
21.00 Cloenda

Inscripcions a: Reserva Natural de Nyer, tel. 0033 (0) 4 68 
97 05 56. 
La guia parla català. 
Places limitades.

Nyer, el Conflent (França)

Casa de la Reserva Natural de Nyer; carrer de la Font 6 
Dimecres 17 de juliol de 2013
Dimecres 21 d’agost de 2013

10.00 Exposició de descoberta dels ratpenats i projecció  
 d’un audiovisual sobre ratpenats.
12.00 Pícnic
13.30  Taller de construcció d’una caixa refugi (la caixa  
 es pot emportar a casa!) i taller de manualitats  
 per als més petits.
16.30 Cloenda

Inscripcions a: Reserva Natural de Nyer, tel. 0033 (0) 4 68 
97 05 56. 
La guia parla català. 
Places limitades.

© Jordi Bas
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Senet, Alta Ribagorça
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Scala Dei, Priorat

Can Coll, Ctra. de Cerdanyola a Horta, km 2. Cerdan-
yola del Vallès
Dijous 18 de juliol de 2013

18.30  Taller de manualitats per als més petits. 
19.30 Xerrada amb projecció d’imatges: una ullada als
 ratpenats, caixes niu per a ratpenats; com   
 s’estudien els ratpenats.
20.45 Passejada nocturna pels voltants per tal d’observar  
 l’activitat dels ratpenats mitjançant l’ús de detec- 
 tors d’ultrasons. Cal portar: un llum petit i calçat i  
 roba adequats.
22.00  Cloenda

Inscripcions a partir del 8 de juliol a: Parc de Collserola,
tel. 93 280 35 52, de dilluns a divendres de 9.30 a 15 h.
(recomanat a partir de 8 anys) 
Places limitades

Centre d’informació de Senet, “La Serradora”
Dilluns 5 d’agost de 2013

18.00h  Taller de manualitats per als més petits
20.00h  Xerrada amb projeccions d’imatges
21.00h  Passejada nocturna per observar l’activitat dels  
 ratpenats mitjançant l’ús de detectors d’ultrasons.
 Cal portar: el sopar, llanterna, calçat i roba ade 
 quats.

Inscripcions: Centre d’Informació de Senet “La Serradora”
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
Tel. 973 698 232 o  pnaiguestortes@gencat.cat
Places limitades

Cartoixa de Scala Dei-Parc Natural del Montsant
Dissabte 27 de juliol de 2013

18.00  Taller de manualitats per als més petits. 
19.00  Xerrada amb projecció d’imatges sobre costums i  
 biologia dels ratpenats
20.15  Passejada nocturna conjunta pels voltants per tal  
 d’observar l’activitat dels ratpenats mitjançant  
 l’ús de detectors d’ultrasons. 
 Cal portar: un llum petit i calçat i roba adequats.

Inscripcions a:  tel. 977 827 310,  pnmonsant@gencat.cat   
www.gencat.cat/parcs/serra_montsant 
Parc natural del Montsant
Preu: 4 euros 
Places limitades

Collserola, Barcelonès

Places limitades

© Jordi Bas



Sala Polivalent de la Biblioteca Municipal, c/ Sebastià 
Bassa, 10, l’Ametlla del Vallès
Dissabte 7 de setembre de 2013

18.00 Contes per als més petits.
18.45  Taller de manualitats per als més petits.
20.00  Xerrada amb projecció d’imatges: una ullada als
 ratpenats, caixes niu per a ratpenats; com   
 s’estudien els ratpenats.
21.30  Passejada nocturna conjunta pels voltants per tal
 d’observar l’activitat dels ratpenats mitjançant l’ús
 de detectors d’ultrasons. Cal portar: un llum petit i
 calçat i roba adequats (portar un entrepà per sopar
 és optatiu).
22.30 Cloenda

Inscripcions a partir del 15 d’agost a: Grup d’Ornitologia
del Tenes, GOT, got_tenes@hotmail.com. 

Zona d’arribada Vila-sana
Dissabte 7 de setembre de 2013

21.00  Xerrada amb projecció d’imatges: una ullada als  
 ratpenats, caixes niu per a ratpenats; com   
 s’estudien els ratpenats.
22.00  Passejada nocturna conjunta pels voltants per tal  
 d’observar l’activitat dels ratpenats mitjançant  
 l’ús de detectors d’ultrasons. 
 Cal portar: sopar,un llum petit i calçat i roba  
 adequats. Sopar opcional
23.00 Cloenda

Inscripcions a partir de del 28 d’agost a: www.estanyivarsvi-
lasana.cat o al tel. 973 71 13 13
Preu: 3 euros 
Places limitades
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L’Ametlla del Vallès, Vallès Oriental

Estany d’Ivars i Vila-sana, Pla d’Urgell

Molí del Foix, Santa Margarida i els Monjos
Divendres 13 de setembre de 2013

19.00  Xerrada per conèixer aspectes de la vida,   
 biologia i curiositats dels ratpenats. Què en saps  
 dels ratpenats?

Centre d’informació del Parc del Foix, Castell de Pen-
yafort
Dissabte 14 de setembre de 2013. Nit europea dels ratpe-
nats al Parc del Foix.

19.00  Taller de manualitats per als més petits.
20.15  Passejada nocturna pels voltants del Castell per
 observar l’activitat dels ratpenats amb detectors
 d’ultrasons. 

Cal portar: lot petit i calçat i roba adients per caminar per 
la passejada nocturna. 
Inscripcions a partir de l’1 de setembre a: Molí del Foix, 
Centre d’Interpretació Històric i Natural ( santa Margarida i 
els Monjos) tel. 93 818 69 28 o molidelfoix@smmonjos.cat  
www.elfoix.net
Activitat gratuïta
Places limitades

Santa Margarida i els Monjos, Alt Penedès

© Jordi Bas



Desembocadura del Gaià. L’Hort de la Sínia
Divendres 27 de setembre de 2013

18.00  Taller de manualitats per als més petits. Fem un  
 ratpenat.
19.00  Xerrada amb projecció d’imatges: Un tomb pel  
 món de les ratapinyades o ratapatxecs.
20.15  Passejada nocturna conjunta pels voltants per tal  
 d’observar l’activitat dels ratpenats mitjançant  
 l’ús de detectors d’ultrasons. 
 Cal portar: un llum petit i calçat i roba adequats.

Inscripcions a partir de l’1 de setembre a l’Associació Me-
diambiental la Sínia, voluntariat@riugaia.cat o al tel. 629 68 
44 69 de dilluns a divendres de 9 a 14 h.
Preu:  socis de l’associació, gratuït, no socis, 3€.
Places limitades a 20 persones.
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Escoles amigues dels ratpenats 2013
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Desembocadura del Gaià, Tarragonès

Delta de l’Ebre, Baix Ebre

Parc Natural Delta de l’Ebre. Centre d’educació am-
biental (Av. Catalunya, 46), Deltebre.
Dissabte 14 de setembre de 2013

09.00  Xerrada: Ratpenats, bioinsecticides naturals.
11.00  Muntatge de caixes-refugi de ratpenats
13.00 Cloenda

19.00 Sortida a zones on hi ha caixes niu per fer el  
 seguiment i recompte de sortida.
21.00 Cloenda

Inscripcions a:  tel. 93 818 69 28,  info@picampall.org o 
www.picampall.org
Activitat gratuïta 
Places limitades, els menors de 16 anys han d’anar acompa-
nayts per un adult. Es recomana portar martell i guants per 
a la construcció de la caixa.

Aquelles que organitzen activitats i expliquen com són els
ratpenats i els motius pels quals cal conservar-los.

· Escola Maria Auxiliadora (Terrassa)
· Escola Mestres Montaña (Granollers)
· Escola L’Aixernador (Argentona)

Us recomanem el conte: 
http://www.super3.cat/unamadecontes/conte/El-ratpenat/
catala/310

*De ben segur que no coneixem totes les escoles que
us preocupeu pels ratpenats. Feu-nos arribar la vostra
activitat i experiència al Museu de Ciències Naturals de
Granollers.

· Ja podeu trobar a les vostres llibreries la guia de camp
Els ratpenats de Catalunya, de Carles Flaquer i Xavier
Puig, amb il·lustracions de Toni Llobet, editat per Brau
Edicions i el Museu de Ciències Naturals de Granollers.

· Nou detector d’ultrasons BAT TUNE III, un aparell
pensat per a públic que es vulgui iniciar a escoltar els ultra-
sons de ratpenats sense haver de fer una gran inversió
econòmica. El podeu trobar a: https://www.weboryx.
com/oryx/ . Preu especial durant la Nit dels Ratpenats.

· Noves facilitats per tal de participar del seguiment de
ratpenats aquàtics: Quirorius. Teniu a la vostra disposició
un aplicatiu per donar-vos d’alta i entrar les dades.
http://www.ratpenats.org/

Destaquem
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Amb la col·laboració 

· Ajuntament de Barcelona
· Ajuntament de les Franqueses del Vallès

· Ajuntament de Gavà
· Ajuntament de l’Hospitalet

· Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
· Ajuntament de Collbató

· Ajuntament de Tarragona
· Ajuntament de l?Ametlla del Vallès

· Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana
· Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura

· Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de St. Maurici
· PN Collserola

· PN del Delta de l’Ebre
· PN del Foix

· PN del Montsant
· PN del Montnegre i el Corredor

· Molí del Foix
· Museu de Ciències Naturals de Barcelona

· Museu d’Història de Catalunya-Cartoixa d’Scala Dei
· Museu de Gavà

· Museu de Ciències Naturals de Granollers
· Coves del Salnitre

· Associació Ornitològica Picampall
· Escola de Natura del Corredor

· GOT, Grup d’Ornitologia del Tenes
· Associació Mediambiental la Sínia

· Unió Excursionista de Sabadell

Organitza

Per a més informació
Museu de Ciències Naturals de Granollers

c/ Palaudàries, 102 - Jardins Antoni Jonch Cuspinera
08402 - Granollers

Tel. i Fax: 93 870 96 51 - m.granollers.cn@diba.cat 
www.museugranollersciencies.org/ca/

Amb el suport




