SEGUEIX
LA NATURA

2022

13è DIA
DELS
RATOLINS
Seguiment dels petits mamífers comuns d’Espanya
www.semice.org
Aproximació familiar al món dels
ratolins i d’altres petits mamífers del
bosc com els talpons o les musaranyes.
Si tot va bé, els veurem de ben a prop!
15 de maig

29 de maig
2 de juliol
17 de juliol

Barcelona. Parc de Collserola
El Vendrell. GEVEN
Sant Julià de Vilatorta. Museu de Ciències Naturals de Granollers i Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta
Toirigo, Vall de Boí. Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

13 d’agost

Bagà. Parc Natural del Cadí-Moixeró

13 d’agost

Ribes de Freser Refugi Pla d’Erola i Crataegus Associació

Agost
Octubre

Isil, Alt Àneu. Obaga Activitats
Vall d’Aran. Conselh Generau d’Aran

SEGUEIX LA NATURA
Sortides a la natura per descobrir i conèixer
els animals i els programes de seguiment en
el marc del grup de recerca de Biodiversitat i
Bioindicadors (BiBiO) del Museu de Ciències
Naturals de Granollers.
Els programes també inclouen diferents
activitats relacionades amb papallones,
ratpenats i petits mamífers que organitzen altres
institucions i col·lectius.
Consultes: activitats@mcng.cat
Il·lustració: Martí Franch. Disseny gràfic: Lluc Julià

Activitat per a petits i grans
Descobreix els detalls de cada sortida (horaris,
reserves, etc.) i la resta de programes a l’agenda
de la web del museu

www.mcng.cat/sortides

@mcngranollers
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