
6a Nit CatalaNa dels RatpeNats
15a ediCió euRopea

Cada any durant l’estiu s’organitzen a tot Europa diver-
ses activitats per tal de donar a conèixer els ratpenats, 
en el que s’anomena la Bat Night. Aquest any podeu 
participar-hi per sisena vegada a Catalunya. Els ratpe-
nats són animals nocturns que han estat protagonistes 
de moltes llegendes, la majoria de les quals sense tenir 
en compte la realitat. Diversos estudis demostren que 
aquests animals estan disminuint les seves poblacions 
arreu d’Europa i cal conèixer el seu apassionant món per 
aprendre a respectar-los i protegir-los.
Els ratpenats són cecs? Migren? Quantes espècies n’hi ha 
a Catalunya?
Us proposem que compartiu amb nosaltres una nit i 
conegueu què fan, on viuen, què mengen, com s’ha 
d’actuar per protegir-los, etc.

soRt, el pallaRs sobiRà
paRC del Riuet
Dissabte 7 d’agost de 2010

18.00 Els murisecs, espectacle infantil a càrrec de No 
Patiskos.

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. Aquest acte tindrà lloc al 
cinema els Til·lers.

21.30 Passejada nocturna conjunta pels voltants per ob-
servar l’activitat dels ratpenats mitjançant l’ús de 
detectors d’ultrasons. Cal portar: el sopar, un llum 
petit i calçat i roba adequats.

22.30 Cloenda.
Inscripcions a partir del juliol a: PN de l’Alt Pirineu, tel. 
973 62 23 35, de dilluns a divendres de 9.30 a 15 h. Places 
limitades.

la bisbal de Falset, el pRioRat
l’ateneu bisbalenc
Dissabte 7 d’agost de 2010

18.30 Taller de manualitats per als més petits.
19.30 Berenar.
20.15 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 
observar l’activitat dels ratpenats mitjançant l’ús 
de detectors d’ultrasons. Cal portar: un llum petit i 
calçat i roba adequats (portar entrepà per sopar és 
optatiu).

22.30 Cloenda.
Inscripcions a partir del 15 de juliol a: PN de la Serra de 
Montsant, tel. 977 82 73 10, de dilluns a divendres de 9.30 
a 15 h. Places limitades.

Més informació a:
Museu de Ciències Naturals de Granollers
Francesc Macià, 51. 08402 Granollers
Tel. 93 870 96 51. A/e: m.granollers.cn@diba.cat
www.museugranollers.org

Ho organitzen:

6a nit
dels ratpenats
Nit europea dels ratpenats

Hi col·laboren:
· Ajuntament d’Arenys de Munt
· Ajuntament de la Bisbal de Falset
· Ajuntament de Fogars de Montclús
· Ajuntament de Manresa
· Ajuntament de Lleida
· Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
· Ajuntament de Sort
· Agenda 21 Lleida

· PN Alt Pirineu
· PN Montnegre i Corredor
· PN de Montsant
· PN del Montseny
· PN Montnegre i Corredor
· PNIN de Poblet

· Centre Cultural el Casino de Manresa
· Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya
· Escola de Natura Ca l’Arenes
· Grup d’Ornitologia del Tenes GOT

· Generalitat de Catalunya,
 Departament de Medi Ambient i Habitatge
· Diputació de Barcelona
· Diputació de Girona

amb el suport de:



l’espluga de FRaNColí, la CoNCa
de baRbeRà 
alberg Jaume i (les Masies)
Dissabte 21 d’agost de 2010

18.00 Els murisecs, espectacle infantil a càrrec de No 
Patiskos.

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 ob-
servar l’activitat dels ratpenats mitjançant l’ús de 
detectors d’ultrasons. Cal portar: el sopar, un llum 
petit i calçat i roba adequats.

22.30 Cloenda.
Inscripcions a partir del 2 d’agost al Paratge Natural de 
Poblet, tel. 977 87 17 32, de dilluns a divendres de 8.30 a 
15 h. Places limitades.

saNta eulàlia de RoNçaNa, el Vallès 
oRieNtal
sant simple
Dissabte 28 d’agost de 2010

18.30 Contes i taller de manualitats per als més petits.
19.30 Berenar.
20.15 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 
observar l’activitat dels ratpenats mitjançant l’ús 
de detectors d’ultrasons. Cal portar: un llum petit i 
calçat i roba adequats (portar entrepà per sopar és 
optatiu).

22.30 Cloenda.
Inscripcions a partir del 15 d’agost a: Grup d’Ornitologia 
del Tenes, GOT, correu electrònic got_tenes@hotmail.com 
Places limitades.

MaNResa, el bages 
Centre Cultural el Casino. passeig de pere iii, 29
Dissabte 4 de setembre de 2010

18.15 Taller de manualitats per als més petits.
19.15 Berenar.
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 
observar l’activitat dels ratpenats mitjançant l’ús 
de detectors d’ultrasons. Cal portar: un llum petit i 
calçat i roba adequats (portar entrepà per sopar és 
optatiu).

22.30 Cloenda.
Inscripcions a partir del 15 d’agost a: Col·legi 
d’ambientòlegs de Catalunya, tel. 93 304 21 09. Fax: 93 
304 21 11. Correu electrònic: coamb@coamb.cat Places 
limitades.

aReNys de MuNt, el MaResMe
plaça de l’església d’arenys de Munt
Dissabte 4 de setembre de 2010

18.00 Contes de ratpenats a càrrec de Joan Manel Riera.
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 ob-
servar l’activitat dels ratpenats mitjançant l’ús de 
detectors d’ultrasons. Cal portar: el sopar, un llum 
petit i calçat i roba adequats.

22.30 Cloenda.
Més informació a: Escola de Natura del Corredor, correu 
electrònic enc@pangea.org

MosqueRoles, FogaRs de MoNtClús, el Va-
llès oRieNtal
Masia Mariona, Oficina del PN del Montseny
Dissabte 11 de setembre de 2010

18.00 Contes i 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 
observar l’activitat dels ratpenats mitjançant l’ús de 
detectors d’ultrasons. Cal portar: el sopar, un llum 
petit i calçat i roba adequats.

22.30 Cloenda.
Inscripcions a partir del 20 d’agost a: Parc Natural del 
Montseny, tel. 93 8475102, correu electrònic
p.montseny@diba.cat Places limitades.

lleida, el segRià
Centre d’interpretació de la Mitjana
Dissabte 18 de setembre de 2010

18.00 Els murisecs, espectacle infantil a càrrec de No 
Patiskos.

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 
observar l’activitat dels ratpenats mitjançant l’ús de 
detectors d’ultrasons. Cal portar: el sopar, un llum 
petit i calçat i roba adequats. Places limitades. Per a 
aquesta darrera activitat, cal inscripció prèvia.*

22.30 Cloenda.
*Inscripcions: fins al 13 de setembre al 973 70 04 55, de 
dilluns a divendres de 8 a 15 h o infosostenible@paeria.cat

3a Nit aNdoRRaNa dels RatpeNats
Dissabte 18 de setembre de 2010
Sant Julià de Lòria, ANDORRA
Més informació a: cenma@iea.ad

Va adreçat a tot tipus de públic, des dels més petits fins 
als més grans de la casa.


