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Sortida a la vall del Madriu-Perafita-Claror per a descobrir 
les papallones diürnes 

 
 
El proper dissabte 28 de juny,  el Centre d’Estudis de la Neu i de la Muntanya d’Andorra (CENMA) de 
l’Institut d’Estudis Andorrans us proposa un curs sobre papallones diürnes a la vall del Madriu-
Perafita-Claror. Els curs anirà a càrrec dels lepidopteròlegs Jordi Dantart  i Jordi Jubany  (Museu de 
Ciències Naturals de Granollers) i es realitzarà amb la col·laboració de la Comissió de gestió de la 
Vall del Madriu-Perafita-Claror. 
 
Aquest curs va adreçat a totes les persones interessades en el tema. 
 
 

La diversitat de papallones del Pirineu i per extensió d’Andorra és tant elevada que fa 
que es consideri una de les zones de més diversitat al planeta. Voleu conèixer quines 
espècies viuen al Pirineu? Durant la sortida podreu veure de molt a prop moltes de les 

papallones que viuen a Andorra durant els mesos d’estiu. A més, aprendrem a 
diferenciar-les i a saber més sobre la seva vida.  

 
 
Els principals objectius  i continguts  del curs són:  

• Identificar les principals papallones d’Andorra. 
• Entendre la forma de vida de les papallones. 
• Ser conscient de la importància dels ecosistemes d’alta muntanya per mantenir la diversitat de 

papallones. 
• Conèixer el programa de seguiment de papallones a Europa: el cas d’Andorra. 
• Interpretar i gaudir del paisatge. 

 
 
Informació general: 
 
Dia i hora : 28 de juliol de 2012 a les 9.00h del matí. 
Lloc : Entrada a la Vall Madriu-Perafita-Claror (veure mapa).  
Hora aproximada d’arribada : 14h. 
Recorregut : L’excursió començarà a l’entrada de la Vall del Madriu i anirà fins a Fontverd. 
Nota : Cal portar un bon calçat, barret per al sol, protecció solar i roba escaient. L’esmorzar i la 
beguda va a càrrec de cada participant. 
 
Per causes meteorològiques el CENMA es reserva el dret de posposar la sortida. 
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Inscripció: 
 
Les places són limitades i cal reservar-les amb antelació al telèfon (+376) 742.630, demanant per 
Roger Caritg, o bé per correu electrònic a cenma@iea.ad. El preu del curs és de 20€. Un cop 
apuntats, tindreu fins al 25 de juliol per ingressar els diners al compte de l’Institut d’Estudis Andorrans 
al Crèdit Andorrà: AD48 0003 1101 1044 5271 0101 o al compte de La Caixa: ES87 2100 3642 1025 
0450 2794 (recordeu posar el vostre nom com a assumpte de la transferència). 
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