
CURS 29 I 30 DE JULIOL

Organitzen

RNC
de BoumortMamifers 

que s’amaguen
Curs sobre tècniques d’estudi de mamífers al Refugi de Cuberes, 
a la Reserva Nacional de Boumort

Reserva Nacional de Caça de Boumort

Informació logística
Data: 29 i 30 de juliol de 2017
Horari: 
    -Inici dissabte 29 a les 12 h
    -Finalització diumenge 30 a les 12.30 h
Lloc: Refugi de Cuberes (Casa Miró, 
1.480 m), al cor de la Reserva Nacional 
de Boumort.
http://bit.ly/2spgA1T

Els organitzadors del curs
El curs és organitzat per Outdoor Adventour, 
el Refugi de Cuberes i la Reserva Nacional 
de Caça de Boumort, amb el suport dels 
tècnics David Guixé i Fermí Sort, experts del 
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i 
EGRELL, respectivament.

Programa del curs
Dissabte 29 de juliol:
12h:  Arribada i presentació
12.30h: Els mamífers dels Pirineus i les seves 
tècniques d’estudi
14h: Dinar
16.30h: Tècniques que s’utilitzaran durant el 
curs. Fonaments teòrics
17h: Posar esquer càmeres fototrampeig ja 
instal·lades 
18h: Muntar xarxes ratpenats i preparació 
gravadores
20h: Revisar trampes micromamífers 
21h: Sopar 
23h: Ultrasons ratpenats

Diumenge 30 de juliol:
7h: Revisió trampes micromamífers
9h: Esmorzar
10.30h: Revisió càmeres fototrampeig, 
rastres, etc.
11.30h: Caixes refugi
12h: Conclusions i valoració del curs
12.30h: Acabament

Preu i inclusions
El preu és de 145 euros i inclou:
• Tot el curs amb els formadors David 
Guixé i Fermí Sort, experts del CTFC i 
EGRELL.

• Tot el material necessari per a realitzar el 
curs

• Allotjament al Refugi de Cuberes (la nit 
del 29)

• Àpats al Refugi de Cuberes: dinar i sopar 
del 29 i esmorzar del 30. 

• Dossier d’informació i publicacions divul-
gatives sobre la RNC de Boumort

Material recomanat pel cap 
de setmana
• Binocles (si algú en té, telescopi)
• Frontal o lot
• Roba d’abric
• Càmera de fotos
• Calçat de muntanya
• Llibreta per prendre notes 
• Cinta mètrica petita

Inscripcions i més informació
Per a realitzar la inscripció cal:
1. efectuar el pagament de 145 euros al 
número de compte ES56 0049 2596 5321 
9408 1469, posant el vostre nom i cognoms 
al concepte. 
2. enviar un correu a info@outdooradven-
tour.com informant de la transferència i el 
vostre 

*En cas que s’anul·lés el curs per no arribar al nombre 
d’inscrits mínim o qualsevol altre motiu, es retornaria el 
total de l’import als inscrits. 
Per a preguntes i més informació podeu contactar 
Outdoor Adventour al: 
• Telf: 973 045 887 o info@outdooradventour.com
Tota la informació a: www.pallarsjussa.net/boumort


