
 
 

4arta Nit Catalana dels Ratpenats.  
 

Com cada any la Nit dels Ratpenats ha 

creat molta expectació i enguany unes 

200 persones han participat de les 

activitats dutes a terme a: Granollers, 
Olot i Poble Nou del Delta.  
Els organitzadors estem satisfets de 

veure que la gent està canviant la 

seva visió negativa sobre els 

ratpenats i aquest fet ens anima a 

seguir i millorar aquesta activitat.  

Ens agradaria agrair a tota la gent 

el fet de compartir aquesta 

experiència amb nosaltres i us 

invitem a ser-hi l’any vinent. 

 

Acte organitzat per:  

 

 

 

Amb la col·laboració de:  
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Activitats organitzades durant la 4arta 
Nit dels Ratpenats  

 
1. Teatre i contes pels més petits 
La companyia de teatre Què-què ens va oferir un espectacle de teatre i 

contes sobre ratpenats que va entusiasmar a la quitxalla.   

 

2. Taller  
Alguns col·laboradors i pares van ajudar als nens i nenes a fer un ratpenat amb 

cartolina i llana.  
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3. Xerrades 
Un expert en l’estudi dels ratpenats de 

Catalunya va fer una xerrada de 45 minuts. 

L’acte estava dirigit a tot tipus de gent i per 

tot tipus d’edats. Aquest any va anar a càrrec 

de: Carles Flaquer i Xavier Puig.  
 

4. Exposicions  
Diversos models de caixes refugi i detectors 

van ser exhibits. durant els diferents actes. 

També es van donar tríptics, adhesius, 

samarretes, etc.  

Un parany d’arpa va estar exposat després de 

les xerrades. 

 

 

5. Sortida nocturna per sentir els ratpenats 
Com a acte final tothom va ser invitat a escoltar els ratpenats. Després d’un 

sopar lleuger grups de 15-20 persones van passejar amb un expert per tal 

d’aprendre a escoltar els sons dels ratpenats. Els experts van explicar com 

funcionava un detector d’ultrasons i un parany d’arpa. Per tal de no posar-lo en 

perill durant l’acte no es va capturar cap ratpenat.  
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