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Barcelona, el Barcelonès

La Festa de la Ciència. Parc de la Ciutadella.
Dissabte 16 de juny de 2012
21.20 Xerrada ”Ratpenats: el millor radar conegut”
21.40 Passejada nocturna
22.30 Cloenda
Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
Places limitades

Gavà, el Baix Llobregat

Museu de Gavà, plaça de Dolors Clua, 13-14.
Dissabte 16 de juny de 2012

8a Nit Catalana dels Ratpenats.
16a edició europea i Any Internacional
dels Ratpenats.
Cada any, durant l’estiu, s’organitzen a tot Europa diverses activitats per tal de donar a conèixer els ratpenats, en
el que s’anomena la Bat Night. Aquest any podeu participar-hi per vuitena vegada a Catalunya en el que també és
l’Any dels Ratpenats.
Volem aprofitar aquesta ocasió per sensibilitzar tothom
sobre la importància de lluitar contra el canvi climàtic
i l’escalfament de la Terra. L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic vetlla per la implantació de les mesures per
afrontar el repte del canvi climàtic i el compliment dels
compromisos europeus a Catalunya, i impulsa polítiques
per mitigar-ne els efectes i buscar les fórmules d’adaptació
més adequades. Un petit canvi en el nostre comportament
diari ens ajuda a evitar les emissions de gasos.
Us proposem que compartiu amb nosaltres una nit i conegueu què fan els ratpenats, on viuen, què mengen, com
s’ha d’actuar per protegir-los, etc.
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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 mitjançant l’ús
de detectors d’ultrasons. Cal portar: un llum petit i
calçat i roba adequats. Sopar optatiu.
23.00 Cloenda
Inscripcions a partir de l’1 de juny a: Museu de Gavà,
tel. 93 263 96 10, museu@gava.cat. Places limitades
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Lleida, el Segrià

Centre d’Interpretació de la Mitjana, ajuntament de
Lleida
Dijous 12 de juliol de 2012
18 a 21 Tallers de manualitats per als més petits
20.00 Conferència: una ullada als ratpenats, caixes niu
per a ratpenats, com s’estudien els ratpenats.
21.30 Passejada nocturna a la Mitjana. Observació
de l’activitat dels ratpenats, ús de detectors
d’ultrasons, espai d’alimentació i repòs, tècniques
de captura i estudi. Es faran dos grups: un per a
famílies i un per a adults.
22.30 Cloenda
Nota: cal portar una llanterna, calçat i roba adequats, i, si
voleu, alguna cosa per sopar. No cal inscripció prèvia

Collserola, el Barcelonès

Can Coll, Ctra. d’Horta a Cerdanyola, km 2. Cerdanyola
del Vallès
Divendres 20 de juliol de 2012
18.30 Taller de manualitats per als més petits.
19.00 Pausa i sorteig de material relacionat amb els ratpenats
19.45 Xerrada amb projecció d’imatges: una ullada als
ratpenats, caixes niu per a ratpenats; com s’estudien
els ratpenats.
20.45 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.
22.00 Cloenda
Inscripcions a partir del 9 de juliol 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
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La Figuera, el Priorat

Ajuntament de la Figuera
Divendres 20 de juliol de 2012
18.00 Taller de manualitats per als més petits.
19.30 Xerrada introductòria sobre els ratpenats: biologia,
costums, etc. (capvespre).
21.00 Sopar
21.30 Sortida a l’exterior per escoltar els sons dels ratpenats amb el detector d’ultrasons
22.30 Cloenda
Inscripcions a partir de l’1 de juliol a: Parc Natural del
Montsant, tel. 977 82 73 10, de dilluns a divendres de 9.30
a 15 h. Places limitades

Port de la Selva, l’Alt Empordà

Monestir de Sant Pere de Roda
Dies 21 i 22 de juliol; 4,11,18 i 25 d’agost, i 1 de setembre
Els sons nocturns del monestir de Sant Pere de Roda.
Vine a conèixer els ratpenats que habiten al monestir de
Sant Pere de Roda.
Passejada nocturna per les diferents estances del monestir
per tal d’observar els ratpenats. Acompanyats d’un guia
i mitjançant aparells d’ultrasons escoltarem i seguirem
l’activitat nocturna d’aquests habitants de Sant Pere de
Roda.
Preu: 6 € per persona (menors de 18 anys: 3 €; menors de
7 anys: gratuït).
Cal reserva prèvia a: monestir de St. Pere de Roda,
972 19 42 38 i 972 38 75 59. Possibilitat de sopar després
de les visites, amb reserva prèvia.
Telèfon del restaurant: 972 19 42 33.
Places limitades
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L’Espluga de Francolí, la Conca de Barberà

Poblet; Alberg de Joventut Jaume I (les Masies)
Dissabte 21 de juliol de 2012

18.00 Taller de manualitats per als més petits.
19.00 Pausa i sorteig de caixes refugi
19.30 Xerrada introductòria sobre els ratpenats: biologia,
costums, etc. (capvespre).
21.00 Sopar
21.30 Sortida a l’exterior per escoltar els sons dels ratpenats amb el detector d’ultrasons.
22.30 Cloenda
Preu: 3 € per persona
Inscripcions a partir de l’1 de juliol a: Paratge Natural
d’Interès Nacional de Poblet, tel. 977 87 17 32, de dilluns a
divendres de 8.00 a 15h. Places limitades

Castell de Mur, el Pallars Jussà

Castell de Mur
Dissabte 28 de juliol de 2012

22.00 Xerrada divulgativa. Els ratpenats i la mitologia
popular. Passejada pel castell i el seu entorn i deteccions ultrasòniques en un marc incomparable per a
una vetllada misteriosa.
Preu: 3 € per persona
Cal reserva prèvia a: Estació Biològica del Pallars Jussà, tel. 606 14 48 95 o ebpallarsjussa@gmail.com Places
limitades
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Parc Natural de l’Alt Pirineu

Del 30 de juliol al 9 d’agost de 2012

“Estimat ratpenat”, - turisme quiropterològic. Una experiència autèntica, diferent i emocionant, pel fet de poder
acompanyar investigadors experimentats durant la seva
campanya de camp per obtenir dades sobre ratpenats
salvatges en els seus hàbitats naturals.
Preu: 45 € per persona
Inscripcions a partir de l’1 de juliol a: Parc Natural de
l’Alt Pirineu, tel. 973 62 23 35, de dilluns a divendres de 9
a 14 h. pnaltpirineu@gencat.cat .
Places limitades
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Nyer, el Conflent (França)
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Tremp, el Pallars Jussà

Casa de la Reserva Natural de Nyer; carrer de la Font 6
Dimecres 1 i 22 d’agost de 2012

Ajuntament de Tremp.
Dijous 2 d’agost de 2012

De 10.00 a 16.30 Matí: exposició de descoberta dels ratpenats i projecció d’un audiovisual sobre ratpenats.
Pícnic
Tarda: taller de construcció d’una caixa refugi (la caixa es
pot emportar a casa!) i taller de manualitats per als més
petits.
Inscripcions a partir de l’1 de juliol a: Reserva Natural
de Nyer, tel. 0033 (0) 4 68 97 05 56. La guia parla català.
Places limitades

20.00 Xerrada sobre els ratpenats de Tremp: presentació
dels resultats dels estudis dels darrers anys.
21.00 Passejada nocturna conjunta pels voltants per tal
d’observar l’activitat dels ratpenats mitjançant l’ús
de detectors d’ultrasons.
22.00 Cloenda
Més informació a:
Ajuntament de Tremp, tel. 973 65 00 05,
www.ajuntamentdetremp.cat.
Places limitades

Nyer, el Conflent (França)

Casa de la Reserva Natural de Nyer; carrer de la Font, 6
De l’1 de juliol al 31 d’agost de 2012
Horaris : de dilluns a divendres: de les 9.00 a les 12.00 i de
les 14.30 a les 18.30
dissabte i diumenge: de les 15.00 a les 18.30
Exposició sobre ratpenats, accessible a tothom (distintiu
«Turisme i handicap»)
Observació en directe d’una colònia de cria de ratpenat de
ferradura petit (amb més de 250 individus, és la colònia
més important de tot el Llenguadoc-Rosselló).
Visita lliure o guiada
Per fer la visita en català, cal reservar el guia
(tel. 00 33 (0) 4 68 97 05 56)
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Talarn, el Pallars Jussà

Plaça de l’Església de Talarn
Dissabte 4 d’agost de 2012

22.00 Xerrada divulgativa, passejada nocturna i deteccions ultrasòniques.
Cal reserva prèvia a: Estació Biològica del Pallars Jussà,
tel. 606 14 48 95, o ebpallarsjussa@gmail.com
Places limitades

8a Nit dels ratpenats

Senet, l’Alta Ribagorça
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Sant Julià de Cerdanyola, el Berguedà

Centre d’informació de Senet, La Serradora
Dijous, 9 d’agost de 2012

Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola
Dissabte 18 d’agost de 2012

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.
21.00 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.
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 69 82 32 o pnaiguestortes@gencat.cat
Tots els dies de 9 a 14 h i de 15.30 a 18h. Places limitades

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: sopar,un llum
petit i calçat i roba adequats.
22.30 Cloenda
Inscripcions a partir de l’1 d’agost a: Ajuntament de Sant
Julià de Cerdanyola, tel. 93 822 76 67 o st.juliac@diba.cat

La Guingueta d’Àneu, el Pallars Sobirà

La Guingueta d’Àneu
Dissabte 18 d’agost de 2012

18.00 Taller de manualitats per als més petits.
20.00 Parada per fer un mos.
21.00 Passejada nocturna per veure pipistrel·les i caminada fins al Mollera per tal d’observar l’activitat dels
ratpenats mitjançant l’ús de detectors d’ultrasons.
Explicació del projecte Quirorius. Cal portar:
sopar,un llum petit i calçat i roba adequats.
22.30 Cloenda
Inscripcions a partir de l’1 de juliol a: Parc Natural de
l’Alt Pirineu, tel. 973 62 23 35 o pnaltpirineu@gencat.cat
Places limitades
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Alfara de Carles, el Baix Ebre

Centre d’Educació Ambiental
Dijous 23 d’agost de 2012

19.30 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.
21.00 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).
22.00 Cloenda
Més informació a: Centre d’Informació del Parc Natural
dels Ports al Baix Ebre, tel. 977 50 08 45
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Mosqueroles, Fogars de Montclús,
el Vallès Oriental

Masia Mariona, Oficina del Parc Natural del Montseny
Dissabte 25 d’agost de 2012
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: 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. 93 847 51 02 o p.montseny@diba.cat
Places limitades

Llinars, el Vallès Oriental

Ajuntament de Llinars del Vallès, plaça de la Vila, 1
Dissabte 1 de setembre de 2012
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.
20.45 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.
21.30 Cloenda
Inscripcions a partir de l’1 d’agost a: Escola de Natura del
Corredor, tel. 93 795 54 05. Places limitades
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Vic, l’Osona

Torre dels Frares, Universitat de Vic
Divendres 14 de setembre de 2012
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 llum petit i
calçat i roba adequats (portar un entrepà per sopar
és optatiu).
22.30 Cloenda
Inscripcions a partir del 15 de juliol a: Grup de Naturalistes d’Osona, info@gno.cat
Places limitades
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Les Franqueses del Vallès, el Vallès Oriental

Corró d’Avall, plaça de l’Espolsada
Divendres 14 de setembre de 2012

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

Deltebre, el Baix Ebre

Oficines del Parc Natural del Delta de l’Ebre
Dissabte 15 de setembre de 2012
Taller de construcció de caixes refugi i xerrada amb projecció d’imatges
Inscripcions a partir de l’1 de setembre a: Parc Natural del
Delta de l’Ebre, tel. 977 48 21 81, pndeltaebre@gencat.cat
Places limitades
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Santa Margarida i els Monjos, l’Alt Penedès

Centre d’interpretació del Parc del Foix, castell de Penyafort
Dissabte 15 de setembre de 2012
18.00 Taller infantil: fem un ratpenat reciclat.
20.00 Xerrada i audiovisual sobre els ratpenats.
21.30 Passejada nocturnapels voltants del castell per
observar l’activitat dels ratpenats amb detectors
d’ultrasons.
21.30 Cloenda
Cal portar: lot petit i calçat i roba adients per caminar.
Inscripcions a partir del 3 de setembre a:
Molí del Foix , tel. 93 818 69 28; 669 28 75 39
o molidelfoix@smmonjos.cat
Places limitades

L’Hospitalet de Llobregat, el Barcelonès

Centre Cultural de Bellvitge (pl. de la Cultura, núm. 1)
Dissabte 22 de setembre de 2012
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 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 adequats. Sopar optatiu.
22.00 Cloenda
Inscripcions a partir del 10 de setembre a: Museu de Ciències Naturals de Barcelona,
tel. 93 256 22 20 de dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 15
a 18 h, o activmuseuciencies@bcn.cat
Places limitades
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Vila-sana, el Pla d’Urgell
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Escoles amigues dels ratpenats 2012

Estany d’Ivars i Vila-sana
Dissabte 22 de setembre de 2012

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

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: sopar, un llum
petit i calçat i roba adequats.
22.30 Cloenda
Inscripcions a partir de l’1 de setembre a:
estany@plaurgell.cat o tel. 973 71 13 13
Més informació a: www.estanyivarsvilasana.cat
Places limitades

· CEIP Sant Pau (Sant Pol de Mar)
· Centre d’Educació Infantil i Primària Escola de la Concepció (Eixample, Barcelona)
· Escola Joaquim Vallmajó (Navata)
· Escola Montsant (la Bisbal de Falset)
· Escola Municipal Salvador Llobet (Granollers)
· Escola Taula Rodona (Sant Quirze del Vallès)
· Escola la Trama (Sabadell)
· Escola Turó de Can Matas (Sant Cugat del Vallès)
· IES Vern (Lliçà de Vall)

Barcelona, el Barcelones

Sortida amb DEPANA
Divendres 5 d’octubre de 2012
Més informació a: www.depana.org

© Jordi Bas
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Us recomanem el conte: http://blocs.xtec.cat/escoladellobera/2012/02/25/els-ratpenats/
*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.

8a Nit dels ratpenats

Destaquem

· 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 ultrasons 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/
· Simposi internacional sobre els ratpenats com a
bioindicadors a Granollers el proper 5 de desembre. Més
informació a: http://www.amiando.com/bats_as_bioindicators_symposium_2012.html
· Cavall Fort dedica el seu número 1195 a conèixer millor
els ratpenats. www.cavallfort.cat/

Amb la col·laboració de:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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Ajuntament d’Alfara de Carles
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Castell del Mur
Ajuntament de Fogars de Montclús
Ajuntament de les Franqueses del Vallès
Ajuntament de Gavà
Ajuntament de l’Hospitalet
Ajuntament de Llavorsí
Ajuntament de Lleida
Ajuntament de Llinars del Vallès
Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola
Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
Ajuntament de Talarn
Ajuntament de Tremp
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de St. Maurici
Parc Natural de l’Alt Pirineu
PN Cap de Creus
PN Collserola
PN del Delta de l’Ebre
PN del Foix
PN del Montsant
PN Montnegre i Corredor
PN Montseny
PNIN de Poblet
PN dels Ports

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Associació Ornitològica Picampall
Cavall Fort
Centre d’Educació Ambiental d’Alfara de Carles
Comissió de Festa Major de Corró d’Avall
DEPANA
Estació Biològica del Pallars Jussà
Escola de Natura del Corredor
GNO, Grup de Naturalistes d’Osona
GOT, Grup d’Ornitologia del Tenes
Llibreria l’Espolsada
Molí del Foix
Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Museu d’Història de Catalunya
Museu de Gavà
Peperepepcultural
Terra Mar, natura i cultura
Universitat de Vic

Ho organitzen:

Amb el suport de:

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

