
Recorregut naturalista. Itinerari per l’entorn de Món-
Natura Pirineus per descobrir diferents habitats i la gran 
riquesa d’espècies que hi trobem, sobretot d’ocells.   
DURADA:  2:30h PREU: 16€

Fauna dels Pirineus. Passejada guiada al centre de fauna 
per conèixer algun dels animals més emblemàtics dels Pi-
rineus. 
DURADA: 2h. PREU: 16€

Jocs tradicionals. Farem un tast de diferents jocs tradici-
onals dels Pirineus i en coneixerem algunes característiques 
ben curioses.  Ens divertirem!
DURADA:  1:30h PREU: 10€

Viatja per les galàxies. Gaudirem d’un espectacle d’es-
trelles amb una sessió al planetari i posterior observació 
amb telescopis a l’exterior. 
PREU: 16€

Xerrada del trencalòs. Xerrada per conèixer la biologia 
d’una espècie tan emblemàtica com és el trencalòs. Apren-

drem com s’ha d’identificar i les seves amenaces. 
DURADA: 1h. PREU: 5€

Descoberta de la Vall d’Àrreu. Excursió per conèixer la 
Vall d’Àrreu i l’abandonament dels pobles i les seves con-
seqüències. També veurem l’Ermita de Mare de Déu de les 
Neus.   
DURADA:  3h PREU: 16€

Caixes niu. Construirem una caixa niu de fusta per facilitar 
la nidificació dels ocells. Una per cada família! 
DURADA:  1:30h PREU: 10€

Contacontes. Sessió de contes infantils per descobrir la 
màgia dels ocells. 
DURADA:  1h PREU: 10€

Pobles de muntanya. Caminarem fins al poble de Son 
per conèixer com vivien als pobles de muntanya fa uns anys 
enrere i descobrir l’exquisit patrimoni romànic que encara 
s’hi conserva. 
DURADA:  2:30h PREU: 16€

Informació i reserves 
Tel. 973 62 67 22
monnaturapirineus@fcatalunyalapedrera.com

ACTIVITATS PONT DE LA PURÍSSIMA
MónNatura Pirineus

      

Dijous 6 desembre Divendres 7 desembre Dissabte 8 desembre Diumenge 9 desembre

10 h
Recorregut naturalista Descoberta Vall d’Àrreu

Pobles de muntanya Fauna dels Pirineus
Fauna dels Pirineus Fauna dels Pirineus

16 h Jocs tradicionals Caixes niu Fauna dels Pirineus

19:45 h Viatja per les galàxies Viatja per les galàxies Viatja per les galàxies

21:30 h Xerrada del trencalòs Contacontes

*Consultar descomptes per a nens i nenes


