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Amer
Divendres 30 de maig de 2014

Passejada nocturna  per tal d’observar l’activitat dels ratpe-
nats.
Trobada a la plaça del monestir d’Amer
Durada: de 21:00 a 23:00 h.

Activitat gratuïta. Portar roba i calçat còmode.
Inscripció prèvia: Consorci del Ter 972 40 50 91 o a 
activitats@consorcidelter.cat
Per a més informació contacteu també amb el grup Esque-
lles (Amer)

Amer, La Selva

La Nit Catalana dels Ratpenats s’ha consolidat com 
una activitat d’estiu a molts municipis i espais natu-
rals de Catalunya. Gràcies a l’esforç i l’interès mos-
trat per gent molt diversa, enguany podem celebrar els 
10 anys d’una activitat educativa en què han partici-
pat més de 15.000 persones des del seu inici, el 2004.

L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC) dóna 
suport a iniciatives com la Nit dels Ratpenats que te-
nen per objectiu educar a conservar el medi am-
bient. Des de l’OCCC s’impulsen polítiques per mi-
tigar els efectes del canvi climàtic i així aconseguir 
que el nostre país sigui cada dia menys vulnerable. 

Us proposem que us acosteu a alguna de les seus 
de la Nit dels Ratpenats per conèixer aquests fasci-
nants animals i celebrar amb nosaltres els 10 anys.

10a. Nit Catalana dels Ratpenats BioblitzBCN. Parc del Laberint d’Horta
Divendres 30 de maig de 2014

19:45 a 21:45  
Xerrada amb projecció d’imatges: una ullada als   
ratpenats, caixes niu per a ratpenats; com s’estudien els 
ratpenats.
Passejada nocturna per observar l’activitat dels ratpenats 
mitjançant l’ús de detectors d’ultrasons. 

Més informació a http://bioblitzbcn.museuciencies.cat/

Barcelona, Barcelonès
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Centre d’Informació, Ctra. de l’església, 92, (carretera 
de Vallvidrera a Sant Cugat, Km 4,7). Vallvidrera. Accés 
FFGG Baixador Vallvidrera.
Divendres  4 de juliol de 2014

18.00  Taller de manualitats per als més petits. 
19.00 Xerrada amb projecció d’imatges: una ullada als
 ratpenats, caixes niu per a ratpenats; com   
 s’estudien els ratpenats.
20.30 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 23 de juny 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

Collserola, Barcelonès

Parc de Can Vidalet
Dissabte 7 de juny de 2014

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 Can Vidalet 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.

Lloc de trobada: davant de l’Escola Oficial d’Idiomes, al parc 
de Can Vidalet, c/ Laureà Miró, 63, Esplugues de Llobregat.
Inscripcions 10 dies hàbils abans de començar l’activitat: 
Museu de Ciències Naturals de Barcelona, tel. 93 256 22 20 
de dilluns a divendres de 10 a 13 h o activmuseuciencies@
bcn.cat
Activitat gratuïta
Places limitades

Esplugues de Llobregat, Barcelonès

Gavà, Baix Llobregat

Museu de Gavà, plaça de Dolors Clua, 13-14.
Dissabte 14 de juny de 2014

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

Les Franqueses del Vallès,  Vallès Oriental

Consell del Poble de Llerona ( camí de l’Escola, canto-
nada amb ctra. del polígon Peri Mas Dorca
Dijous 26 de juny de 2014

20:00  Xerrada amb projecció d’imatges sobre costums i  
 biologia dels ratpenats
  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. 93 421 32 16,  
info@associaciohabitats.cat  
www.associaciohabitats.cat  
Activitat gratuïta
Places limitades
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Can Miravitges
Dissabte 5 de juliol de 2014

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 pels voltants de Can Miravitges  
 per 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 10 dies abans de l’activitat, tel. 93 3956336  a 
l’Oficina del Parc de la Serralada de Marina ( de 10 a 13 h els 
dies feiners). 
Més informació a parcs.diba.cat/web/marina i 
www.alocnatura.org
Activitat gratuïta
Places limitades

Badalona, BarcelonèsCollbató, Baix Llobregat

Coves del Salnitre, Collbató. Carretera B 112, km 1 o 
A2 sortida 576 A, Collbató
Divendres 4 i 11 de Juliol de 2014

21.00 Activitat familiar que inclou una visita a les Coves
 del Salnitre, les més grans de la muntanya de  
 Montserrat, que es centrarà en els seus habitants 
             els ratpenats de ferradura grans, i que es combi 
 narà amb una activitat que buscarà entendre com  
 hi “veuen” els ratpenats.
 Amb una mica de sort, a més, es podrà descobrir i  
 observar l’activitat dels ratpenats.

 Cal portar llanternes o frontals, calçat i roba còmo 
 da i, si es vol, alguna cosa per sopar (per abans o  
 després de la visita).
22.15 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
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Tordera, Maresme

Biblioteca de Tordera (C/ Joan Maragall, 6)
Dissabte 5 de juliol de 2014

18.00 Tallers i contes per a tota la família
20.00 Xerrada amb projecció d’imatges:
21:15  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.

Més informació a: Tel. 937 955 405
A/e: enc@pangea.org 
No cal inscripció prèvia

Cornudella del Montsant (Parc Natural del Montsant)
Dissabte 19 de juliol 2014

Activitat dirigida per conèixer aquests petits mamífers, de 
costums nocturns i biologia interessant, sobre els quals hi 
ha molts mites infundats. Manualitats, xerrada i passejada 
per tal d’observar l’activitat dels ratpenats. Dirigida per 
Jaume Soler.
Durada: 19- 23:55 h
Dificultat. Activitat familiar
Punt de trobada: Cornudella del Montsant
Organitza: Parc Natural de Montsant

Inscripcions a l’Oficina tècnica. Punt d’Informació del Parc
Plaça de la Bassa, 1
43361 La Morera de Montsant (Priorat)
Tel.: 977 827 310 – Fax: 977 827 105
* Horaris: de 9 a 15 h de dilluns a divendres.
Preu: 4 €
Places limitades 

Cornudella, Priorat

Corçà, Baix Empordà

Escola El Rodonell (C/ Major, 10. Corçà)
Divendres 11 de juliol de 2014

20.00 Xerrada : Quins ratpenats tenim?
21.30 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: sitraeducacioambiental@gmail.com
Tel. 690092464
Places limitades

Senet, Alta Ribagorça

Centre d’informació de Senet, “La Serradora”
Dimecres 16, 23 i 30 de juliol de 2014

20.00 Xerrada: La vida secreta dels muixirecs.
21.00 Passejada nocturna a l’embassament de Baserca  
 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
Preu: adults 6 euros i menors de 12 anys 5 euros.

El Jardí dels Ocells. Moja
Dissabte 30 d’agost de 2014
 
Més informació a: 
http://www.eljardidelsocells.com/cat/index.php
info@eljardidelsocells.com
tel. 693009949

Moja, Alt Penedès
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Reserva Natural de Jujols
Divendres, 5 de setembre de 2014

19:00 Nit de descoberta dels ratpenats amb animació de la 
Reserva Natural de Nyer en el marc de la Nit Europea dels 
Ratpenats.

Inscripcions a: tel. 0033 (0) 6 27 02 56 81 
Places limitades.

Colliure (França)

Nyer, el Conflent (França)

Casa de la Reserva Natural de Nyer; carrer de la Font 6 
Juliol i Agost de 2014

Dissabte 26 de juliol i dimecres 20 d’agost : « En famí-
lia, ajudem els nostres amics els ratpenats ». Durant el matí, 
descoberta de les espècies, de les seves necessitats i de les 
seves amenaces (conte, exposició, pel·lícula, …) A la tarda, 
taller de caixes niu específiques per ratpenats per endur-se 
a casa. 

Els vespres de dijous del 17 i el 31 de juliol i el 14 
d’agost: Participeu al recompte de la colònia de Ratpe-
nat de Ferradura Petit del poble de Nyer : Visita guiada a 
l’exposició sobre ratpenats i observació directa per càmera 
infraroja de la colònia de ratpenats. Trobada a partir de 
19:30h. 

Exposició al centre d’informació de la Reserva: Un 
món al revés  per descobrir el món misteriós dels ratpenats. 
Exposició lúdica i interactiva.
Observació en directe d’una colònia de ratpenats.
Oberta tots els dies de l’1 de juliol al 31 d’agost :
de dilluns a divendres : 9h-12h i de 14h30-18h30
dissabte i diumenge : 15h-18h30

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

Jujols (França)

Château Toyal de Collioure
Divendres 24 de maig de 2014

15:00 a 16:00  Si j’étais une chauve-souris creat per la 
companyia teatral Encima i la Reserva Natural de Nyer. 
Aquest espectacle inèdit per tota la família us farà descobrir 
des d’un altre punt de vista l’increïble món dels ratpenats.

Inscripcions a: 04 68 97 05 56 / 04 68 85 82 73 
Places limitades.

Priorat de Marcèvol
Dissabte, 6 de setembre de 2014

18:00  Si j’étais une chauve-souris. Espectacle de teatre 
creat per la companyia teatral Encima i la Reserva Natural 
de Nyer. Aquest espectacle inèdit per tota la família us farà 
descobrir des d’un altre punt de vista l’increïble món dels 
ratpenats. 

Inscripcions a: tel. 0033 (0) 6 68 85 82 73 
Places limitades.

Priorat de Marcèvol (França)
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Zona d’arribada Vila-sana
Dissabte 6 de setembre de 2014

21.30  Xerrada amb projecció d’imatges: una ullada als  
 ratpenats, caixes niu per a ratpenats; com   
 s’estudien els ratpenats.
 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: estany@plaurgell.cat
Preu: 3 euros 
Places limitades

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

Deltebre, Baix Ebre

Parc Natural Delta de l’Ebre. Centre d’educació am-
biental (Av. Catalunya, 46), Deltebre.
Dissabte 6 de setembre de 2014

19.00 Taller de construcció de caixes-refugi.
20.30 Xerrada “Els nostres ratpenats i d’arreu del món”.  
 Inclou “performance” interpretativa. 
21.30  Passejada nocturna pels voltants per tal d’observar  
 l’activitat dels ratpenats mitjançant l’ús de de 
 tectors d’ultrasons. Cal portar: un llum petit, calçat  
 i roba adequats i repel·lent de mosquits. (Porteu  
 un entrepà i agua per sopar. És optatiu).
22.15h. Cloenda.

Trobada a les 18.45h. al Magatzem del Parc. 
Més informació inscripcions: Tel. 977 482 181. 
Organitza: Picampall i Parc Natural del Delta de l’Ebre

Parc de Can Solei i Ca l’Arnús
Dissabte 6 de setembre de 2014

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 Can Solei i Ca  
 l’Arnús per 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: 10 dies abans de l’activitat a Ajuntament de 
Badalona
mediambient@badalona.cat  Tel 93 4832989
Més informació a www.alocnatura.org  www.badalona.cat
Activitat gratuïta
Places limitades

Badalona, Barcelonès

Casa de Cultura, Av. Mogent 2, Montornès del Vallès
Dissabte 6 de setembre de 2014

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. 
Places limitades

Montornès del Vallès, Vallès Oriental
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Molí del Foix, Santa Margarida i els Monjos
Dissabte 13 de setembre de 2014

18.30 Inauguració de la mostra  de creacions amb fang  
 fetes per infants sobre la natura del Parc del Foix.
19:00  Conte “Una vida de ratpenat” i taller de manuali 
 tats amb fang. Col·laboren tallers de fang Espai  
 Zenc i Mardefang
20.30 Passejada al capvespre pel passeig fluvial per  
 detectar la presència de ratpenats amb aparells  
 d’ultrasons. 
21.30  Comiat

Cal portar: lot petit i calçat i roba adients per caminar per 
la passejada nocturna. 
Inscripcions 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

Parc de la Mitjana
Dissabte  20 de setembre de 2014

Taller de manualitats per als més petits. 
Xerrada amb projecció d’imatges: una ullada als
ratpenats, caixes niu per a ratpenats; com    
s’estudien els ratpenats.
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.
Cloenda

Més informació: http://sostenibilitat.paeria.cat i 
tel 973 700455 
Activitat gratuïta
No cal inscripció prèvia

Lleida, Segrià

Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
Dissabte  27 de setembre de 2014

Taller de manualitats per als més petits. 
Xerrada amb projecció d’imatges: una ullada als
ratpenats, caixes niu per a ratpenats; com    
s’estudien els ratpenats.
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.
Cloenda

Més informació: ctfc@ctfc.es i tel 973 48 17 52 (extensions 
235 o 239 de 9 a 14 h)
Places limitades

Solsona, Solsonès

© Jordi Bas
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Escoles amigues dels ratpenats 2014

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

· Escola La Sínia (St. Antoni de Calonge)
· Escola Ignasi Iglesias (Cornellà)
· Escola Jardí (Granollers)
· Escola Els Pinetons (La Garriga)
· Escola Marinada (El Masnou)
· Escola Pau Vila (Granollers)
· IES Mollet (Mollet del Vallès)
· Escola Santa Anna (Premià de Dalt)

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 Lleida

· Ajuntament d’Esplugues de Llobregat
·Ajuntament d’Amer

·Ajuntament de Montornès del Vallès
· Ajuntament de Corçà

· Ajuntament de Badalona
· Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana

· Consorci del Ter
· Consorci de les Gavarres

· 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
· Parc de la Serralada de Marina

· Parc de la Serralada Litoral
·Reserva Natural de Nyers
·Reserva Natural de Jujols

· Molí del Foix
· Museu de Ciències Naturals de Barcelona

· Museu de Gavà
· Museu de Ciències Naturals de Granollers

· Museu Industrial del Ter
· Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

· Coves del Salnitre
· Associació Ornitològica Picampall

· Escola de Natura del Corredor
· Jardí dels ocells
· Grup Esquelles

·GOT, Grup d’Ornitologia del Tenes
· SITRA Educació Ambiental

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


