
Coneixem el liró gris (Glis glis). 
Introducció al seguiment i estudi 
d’aquesta espècie a Catalunya. 

Organitza: Museu de Ciències Natu-
rals de Granollers.

Dates: 12-13 d’octubre de 2019

Horaris: Dissabte: 10h-18h / Diu-
menge: 8:30 – 14:30h.

Descripció: El liró gris és un petit 
mamífer present als nostres boscos 
però molt difícil de veure i alhora força 
desconegut. El curs pretén donar a 
conèixer aquesta espècie i les seves 
peculiaritats igual que els diferents 
mètodes i eines d’estudi. A banda, 
durant el curs també es presentarà 
el protocol de seguiment per a vol-
untaris interessats en participar en el 
programa de seguiment i estudi del 
liró gris a Catalunya, dins el marc del 
Projecte Lirons, que es desenvolupa 
des del Museu de Ciències Naturals de 
Granollers.

Programa:

Dissabte

10:00 - 10:30  Rebuda dels partici-
pants i presentació del curs.
10:30 - 12:00  Coneixem el liró gris. 
Biologia i ecologia de l’espècie.

12:00 - 12:30  Descans.

12:30 - 14:00 Seguiment i estudi del liró 
gris a Catalunya. Introducció a la met-
odologia i protocol de seguiment per a 
voluntaris.
14:00 - 15:30  Dinar.
15:30 - 18:00  Indicis, rastres i mate-
rials d’estudi.

Diumenge

9:00 – Desplaçament en vehicle a l’àrea 
d’estudi
9:30 - 14:30 Sessió pràctica de camp. 
Revisió de caixes niu dins el programa 
de Seguiment i estudi del liró gris al 
Montseny.



Guies/professors: Lídia Freixas (Museu de Ciències Naturals 
de Granollers).

Estada: Centre de Fontmartina amb 12 places en lliteres, cu-
ina, dutxes, serveis, aula de formació i Internet.

Hi han dos modalitats: amb pernoctació i sense. La modalitat 
pernoctació inclou llit en llitera en habitació compartida i dret 

d’ús de cuina i instal·lacions. 

No inclou: roba de llit, coixinera, tovalloles i menjar. Vegeu les 
característiques de l’equipament aquí

Preu: 45 euros per persona (amb allotjament). 34 euros (sense 
allotjament).

Nombre màxim d’inscripcions 15.
Disponibilitat d’allotjament. 12 places


