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Dissabte 19 de gener de 2013

 Sortida amb barca. Excursió matinal per observar i censar ocells marins 
hivernants a la badia de Roses. 
Inscripcions: A l’Apnae a partir del 2 de gener. Tel. 972 45 46 72 / apnae@apnae.org

· Les activitats on no s’indica el preu són gratuïtes.
· A les sortides i tallers us hi podeu inscriure el mateix dia.
· Per a més informació podeu trucar al telèfon 972 45 42 22
 o bé accedir a la web www.gencat.cat/parcs



Dissabte 8 de desembre
 9.30 h. Sortida guiada del Cortalet a Vilaüt amb la Burricleta de l’Alt 
Empordà (bicicleta elèctrica). Punt de trobada: El Cortalet. Durada: 4 hores.
Preu: 25 € adults / 20 € nens (socis Apnae -15%).
Inscripcions al 972 11 60 42 o bé al 679 801 730

 11.00 h. Visita guiada amb trenet al Mas Matà i a les Closes
d’en Llovet. Punt de trobada: A les 10.30 h al Rentador de Castelló d’Empúries i a les 
11.00 h al Cortalet. Durada: 2 hores. Preu: 5 € adults / 4 € nens (menors de 12 anys).

 11.00 h. Palejant pel riu La Muga. Sortida familiar guiada, amb caiac
doble, per les ribes del riu La Muga. Durada: 2 hores. Preu: 12 €.
Inscripcions al 627 43 33 32 o bé info@skkayak.com

 11.30 i 13.00 h. Sortides familiars guiades per anar a veure ocells.
Punt de trobada: El Cortalet. Durada: 1 hora.

 16.00 h. Tallers per a adults i nens “Ocells que són la pera”.
A l’Ecomuseu Farinera de Castelló d’Empúries. Punt de trobada: Ecomuseu Farinera
de Castelló. Durada: 2 hores.

 18.00 h. Conferència sobre els noms dels ocells Maltesos i la seva 
relació amb Catalunya, a càrrec de Pere Alsina i Bilbeny, Biòleg-Investigador.
A l’Ecomuseu Farinera de Castelló d’Empúries.

Diumenge 9 de desembre
 De 9.30 a 11.30 h. Taller teòric-pràctic “La caricatura dels cants dels 
ocells”. Com reconèixer, anotar i recordar les seves expressions. Al Mas Matà.

 12.00 h. Presentació de “Fem música” i 1r acte del Festival d'hivern
de música i natura de l'Empordà, amb grups de joves de les escoles
de música de la comarca. Al Cortalet.

Dijous 6 de desembre
 De 9.00 a 13.00 h. Taller pràctic d’anellament.
Punt de trobada: El Mas del Matà. Durada: 1 hora.

 11.00 h. Visita guiada amb trenet al Mas Matà i a les Closes d’en 
Llovet. Punt de trobada: A les 10.30 h al Rentador de Castelló d’Empúries i a les 
11.00 h al Cortalet. Durada: 2 hores. Preu: 5 € adults / 4 € nens (menors de 12 anys).

 11.00 h. Palejant pel riu La Muga. Sortida familiar guiada, amb caiac 
doble, per les ribes del riu La Muga. Durada: 2 hores. Preu: 12 €.
Inscripcions al 627 43 33 32 o bé info@skkayak.com

 11.30 i 13.00 h. Sortides familiars guiades per anar a veure ocells.
Punt de trobada: El Cortalet. Durada: 1 hora.

 16.00 h. Tallers per a adults i nens “Ocells que són la pera”.
A l’Ecomuseu Farinera de Castelló d’Empúries. Punt de trobada: Ecomuseu Farinera
de Castelló. Durada: 2 hores.

Divendres 7 de desembre
 11.00 h. Visita guiada amb trenet al Mas Matà i a les Closes d’en 
Llovet. Punt de trobada: A les 10.30 h al Rentador de Castelló d’Empúries i a les 
11.00 h al Cortalet. Durada: 2 hores. Preu: 5 € adults / 4 € nens (menors de 12 anys).

 11.00 h. Palejant pel riu Fluvià. Sortida familiar guiada, amb caiac 
doble, per les ribes del riu Fluvià. Durada: 2 hores. Preu: 12 €.
Inscripcions al 627 43 33 32 o bé info@skkayak.com

 11.30 i 13.00 h. Sortides familiars guiades per anar a veure ocells.
Punt de trobada: El Cortalet. Durada: 1 hora.

 16.00 h. Tallers per a adults i nens “Ocells que són la pera”.
A l’Ecomuseu Farinera de Castelló d’Empúries. Punt de trobada: Ecomuseu Farinera
de Castelló. Durada: 2 hores.

 Fins al 30 de desembre.
 I Concurs de fotografia de natura ESPAI D’ART MAS D’EN DORRA.
 Bases: www.masdendorra.cat
 o bé al www.gencat.cat/parcs (anar a activitats del PNAE) 

 Durant els dies del Festival.
 Mostra d’articles de natura i ciència de la botiga DARWIN.
 Al Centre d’informació del Cortalet.


