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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 parti-
cipar-hi per setena vegada a Catalunya. Els ratpenats 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 co-
negueu què fan, on viuen, què mengen, com s’ha d’actuar 
per protegir-los, etc.

Any dels Ratpenats 2011-2012

Missatge de Dr. Merlin Tuttle amb motiu de la celebra-
ció de l’Any dels Ratpenats

Estic encantat de poder servir com a ambaixador honorari 
per a la campanya de l’Any dels Ratpenats 2011-2012 i 
us desitjo a tots els qui hi participeu molta sort. Ara, més 
que mai, és molt important ensenyar com és de vital el 
paper que juguen els ratpenats en el manteniment dels 
ecosistemes i les economies humanes. Els ratpenats es 
troben gairebé per tot arreu i les seves 1.200 espècies re-
presenten gairebé una quarta part de totes les espècies de 
mamífers conegudes. Però, darrerament, les poblacions 
de ratpenats han davallat de forma alarmant i actualment 
moltes espècies ja estan amenaçades, malgrat els serveis 
tan importants que ens presten i dels quals no podem 
prescindir.
Senzillament perquè estan actius de nit i són difícils 
d’observar i comprendre, els ratpenats són dels animals 
menys coneguts i més perseguits del nostre planeta. Els 
que s’alimenten dels insectes són voraços depredadors 
dels insectes nocturns que anualment causen danys i pèr-
dues per als agricultors i silvicultors que sumen bilions 
de dòlars. A mesura que aquestes espècies de ratpenats 
desapareixen, incrementa la demanda per a pesticides 
nocius i augmenta el cost de produir l’arròs, el blat de 
moro i el cotó. 
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Barcelona, Barcelonès
la Fàbrica del sol, sala polivalent
passeig salvat papasseit, 1
Divendres 17 de juny de 2011

19.00 Xerrada amb projecció d’imatges: una ullada als 
ratpenats, caixes niu per a ratpenats; com s’estudien 
els ratpenats.

21.00 Mostra de material per estudiar ratpenats i pas-
sejada nocturna conjunta pels voltants per tal 
d’observar l’activitat dels ratpenats mitjançant l’ús 
de detectors d’ultrasons. Cal portar: un petit llum i 
calçat i roba adequats. Sopar optatiu.

22.00 Cloenda
Inscripcions a partir de l’1 de juny a: La Fàbrica del Sol, 
tel. 93 256 44 39, de dilluns a divendres de 9.30 a 15 h. 
Places limitades

De la mateixa manera, els ratpenats que s’alimenten de 
la fruita i del nèctar també juguen un paper vital en el 
manteniment d’ecosistemes vegetals sencers. La dispersió 
de les llavors i la pol·linització de les flors són tasques 
crucials en la regeneració de les selves tropicals, les quals 
són veritables pulmons i generadors de pluja del nostre 
planeta. A més, moltes de les plantes que depenen dels 
ratpenats tenen un gran valor econòmic i ens abasteixen 
amb productes que varien des de la fusta, a la tequila, i 
de tota mena de fruita seca, espècies i fins i tot pesticides 
naturals.
Malgrat les cròniques alarmistes que apareixen als 
diaris, els ratpenats són veïns segurs. Al meu poble, 
Austin, Texas, hi viuen 1,5 milions de ratpenats en unes 
esquerdes sota un sol pont, al centre de la ciutat. Quan 
van començar a instal·lar-s’hi, el departament de salut 
va advertir que eren animals perillosos i portadors de 
malalties, i que podien atacar els humans. Però, a través 
de Bat Conservation hem educat la gent senzillament a no 
tocar-los i al cap de 30 anys ni una sola persona ha patit 
un atac de cap ratpenat o ha agafat cap malaltia. La por a 
aquests animals ha estat substituïda per l’estima, ja que 
s’ha calculat que cada nit capturen 15 tones d’insectes i 
que cada estiu atrauen turistes que gasten uns 12 milions 
de dòlars a la meva ciutat.
S’ha demostrat, àmpliament, que les persones i els ra-
tpenats podem compartir les nostres grans ciutats i que 
la convivència resulta beneficiosa per a les dues parts. 
Com acabarem de demostrar a través de les activitats que 
tindran lloc durant l’Any dels Ratpenats, aquest mamífers 
són vitals i, a més, són animals fascinants i simpàtics que 
són els mestres crepusculars dels nostres cels.

Dr. Merlin Tuttle
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Granollers, Vallès Oriental
Museu de Ciències Naturals la Tela
C/ Francesc Macià, 51
Dissabte 9 de juliol de 2011

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 tal 
d’observar l’activitat dels ratpenats mitjançant l’ús 
de detectors d’ultrasons. Cal portar: un petit llum, 
i calçat i roba adequada (portar l’entrepà per sopar 
és optatiu).

22.30 Cloenda
Inscripcions a partir del 20 de juny a: Museu de Grano-
llers. Ciències Naturals, tel. 93 870 96 51, de dilluns a 
divendres de 9.30 a 15 h. Places limitades

Tremp, pallars Jussà
Dijous 14 de juliol de 2011

Cub, programa Cucaestiu:
18.00 Els murisecs, espectacle infantil a càrrec de No 

Patiskos.
18.45 Taller de manualitats per als més petits.
plaça de l’església:
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: el sopar, un 
petit llum, i calçat i roba adequada.

22.30 Cloenda
Més informació a: ebpallarsjussa@gmail.com

Collserola, Barcelonès
Can Coll. Ctra d’Horta a Cerdanyola, Km2
Cerdanyola del Vallès
Divendres 22 de juliol de 2011

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

18.45 Taller de manualitats per als més petits.
19.30 Pausa i sorteig de caixes refugi
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: el sopar, un 
llum petit, i calçat i roba adequada.

22.30 Cloenda
Inscripcions a partir de l’11 de juliol a: Parc de Collserola, 
tel. 93 280 35 52, de dilluns a divendres de 9.30 a 15 h. 
Places limitades
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sant pere de Rodes, Alt empordà
Monestir de sant pere de Rodes
Dissabte 23 de juliol de 2011

19.00 Taller de manualitats per als més petits.
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 pel monestir per tal d’observar 
l’activitat dels ratpenats mitjançant l’ús de detectors 
d’ultrasons. Cal portar: un petit llum, i calçat i roba 
adequada (portar l’entrepà per sopar és optatiu).

22.30 Cloenda
Inscripcions a partir de l’1 de juliol a: Monestir de St. Pere 
de Rodes, tel. 972 38 75 59, de dimarts a diumenge de 10 a 
20 h. Places limitades

la Garriga, Vallès Oriental
sala d’actes de la biblioteca
Diumenge 31 de juliol de 2011

18.30 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: lot i calçat i 
roba adequada (portar l’entrepà per sopar és opta-
tiu).

22.30 Cloenda
Inscripcions a partir del 15 de juliol a: Can Raspall, tel. 
93 860 56 63, de dilluns a divendres de 9.30 a 14 h. Places 
limitades

solsona, solsonès
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, Ctra. sant 
llorenç de Morunys, km 2
Dissabte 6 d’agost de 2011

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

22.30 Cloenda
Inscripcions a partir del 15 de juliol a: Centre Tecnològic 
i Forestal de Catalunya, tel: 973 48 17 52, de dilluns a 
divendres de 9.30 a 15 h. Places limitades
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Cabacés, priorat
societat Unió Recreativa
Dissabte 27 d’agost de 2011

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

22.30 Cloenda
Inscripcions a partir del 15 de juliol a: PN del Montsant, 
tel. 977 82 73 10, de dilluns a divendres de 9 a 15 h. Places 
limitades

senet, Alta Ribagorça
Centre d’informació de senet - la serradora
Dimecres 10 d’agost de 2011

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.

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

22.30 Cloenda
Inscripcions a partir de l’1 d’agost a: Centre d’informació 
de Senet (Parc Nacional d’Aigüestortes i estany de Sant 
Maurici), tel. 973 698 232 o pnaiguestortes@gencat.cat 
Tots els dies de 9 a 14 h i de 15.30 a 18 h. Places limitades

esterri d’Àneu, pallars sobirà
Recinte Firal i ecomuseu de les Valls d’Àneu
Dissabte 20 d’agost de 2011

18.30 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: el sopar, un 
petit llum, i calçat i roba adequada.

22.30 Cloenda
Inscripcions a partir de l’1 d’agost a: PN de l’Alt Pirineu, 
tel. 973 62 23 35, de dilluns a divendres de 9.30 a 15 h 
Places limitades
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espluga de Francolí, Conca de Barberà 
Alberg Jaume i
Dissabte 20 d’agost de 2011

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

22.30 Cloenda
Inscripcions a partir de l’1 d’agost a: oficines del Paratge 
Natural de Poblet, tel. 977 87 17 32, de dilluns a divendres 
de 9.30 a 15 h. Places limitades

Mataró, Maresme
plaça dels Alocs, escola Montserrat solà
Dissabte 3 de setembre de 2011

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: el sopar, un 
petit llum, i calçat i roba adequada.

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

Riells del Fai, Vallès Oriental
Centre Cívic de Riells del Fai,
camí de Can Quintanes, 4 i 6
Dissabte 3 de setembre de 2011

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: el sopar, un 
petit llum, i calçat i roba adequada.

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
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Vic, Osona
Torre dels Frares, Universitat de Vic
Divendres 9 de setembre de 2011

19.00 Taller de manualitats per als més petits.
20.30 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. Cal portar: un petit llum, 
i calçat i roba adequada (portar l’entrepà per sopar 
és optatiu).

22.30 Cloenda
Inscripcions a partir del 15 de juliol a: Grup de Naturalis-
tes d’Osona: info@gno.cat
Places limitades

Mosqueroles, Fogars de Montclús,
Vallès Oriental
Masia Mariona, Oficina del PN del Montseny
Dissabte 10 de setembre de 2011

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: el sopar, un 
petit llum, i calçat i roba adequada.

22.30 Cloenda
Inscripcions a partir del 20 d’agost a: Parc Natu-
ral del Montseny, tel. 93 847 51 02, correu electrònic 
p.montseny@diba.cat
Places limitades

Organitzat conjuntament amb:

· Ajuntament de Barcelona
· Ajuntament de Cabacés
· Ajuntament d’Esterri d’Àneu
· Ajuntament de Fogars de Montclús
· Ajuntament de la Garriga
· Ajuntament de Mataró
· Ajuntament de Bigues i Riells
· Ajuntament de Tremp
· Ajuntament de Vilaller

· PNac. Aigüestortes i llac de St. Maurici
· PN Alt Pirineu
· PN Cap de Creus
· PN Collserola
· PN Montnegre i Corredor
· PN Montseny
· PN del Montsant
· PNIN de Poblet

· Ecomuseu de les Valls d’Àneu
· Escola de Natura Ca l’Arenes
· La Fàbrica del Sol
· GNO, Grup de Naturalistes d’Osona
· GOT, Grup d’Ornitologia del Tenes
· Museu d’Història de Catalunya
· Museu de Mataró
· Terra Mar, natura i cultura
· Universitat de Vic

· Generalitat de Catalunya, Departament d’Agricultura,  
 Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
· Diputació de Barcelona
· Diputació de Girona
· Àrea Metropolitana de Barcelona
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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:

Amb el suport de:


