Activitat

Organitza
Fundación Oso Pardo
Des de la seva creació l'any 1992, la Fundació Ós Bru
(FOP) ha vingut ampliant constantment tant l'àmbit
geogràﬁc d'actuació, que en l'actualitat abasta la
pràctica totalitat de la Serralada Cantàbrica i els
Pirineus, com l'envergadura i els continguts de les
seves iniciatives i projectes de conservació.

La Casa de l'Os Bru dels Pirineus, a Isil

La seva tasca s'estén a camps com la conservació i
restauració d'hàbitats d'elevat interès per a l'espècie,
el seguiment de la població ossera, la investigació
aplicada a la gestió, la lluita contra el furtivisme o la
formació i educació ambiental.

A la Casa de l’Ós Bru, podràs comparar el teu pes i altura amb el seu, hivernar amb ell
a l’ossera, alimentar-lo tot coneixent els seus gustos i aprendre a distingir les seves
petjades, tot de forma molt interactiva i divertida.

c/ San Luis 17 4ºA.. 39010, Santander
Cantabria

També coneixeràs per què i com es va reintroduir l’ós bru als Pirineus, el seu hàbitat, i
els problemes de convivència i les solucions implantades.

Telèfon 942 23 49 00

I et convidaran a explorar la Senda de l'Os, un recorregut d'unes 2,5 hores amb sortida
i arribada a la Casa, seguint rastres de fauna i els arbres i arbustos que produeixen
fruits amb què s'alimenta l'os durant l'estiu i el tardor.
Informació addicional:
Projecte realizat en col·laboració entre la EMD Isil i Alós i la Fundación Oso Pardo
Calendari: Consultar horaris segons temporada
Preu: A partir de: Adults: 3€. Grups (>15 pers.): 2€. Infants: 1€.
El preu inclou: Visita a la Casa de l'Ós
Ubicació: C/ del Pont, 7. Isil
Accessibilitat: Accessible a persones amb mobilitat reduïda

fop@fundacionosopardo.org
http://www.fundacionosopardo.org

EMD Isil i Alòs

Entitat municipal descentralitzada d'Isil i Alós, en
funcionament des l'any 1999.
Amb 114 habitants es troba situada a la part
septentrional del terme d'Alt Àneu. Comprèn la
capçalera de la vall d'Àneu, travessada per la Noguera
Pallaresa, a la zona de transició entre el Pallars i el
país de Coserans, a Occitània.

Horaris d'obertura: Horari de primavera:
- Obert tots els dies per Setmana Santa
- Obert els caps de setmana, festius i ponts des de Setmana Santa al 20 de juny.
11:00 a 14:00 i 16:00-19:00

Casal Estudi d'Isil. 25586 Isil
Lleida

Horari d'estiu:
- Obert tots els dies del 21 de juny al 21 de setembre
11:00 a 14:00 i 16:00-20:00

emd@isilalos.cat

Horari de tardor:
- Obert caps de setmana, festius i ponts del 23 de setembre al 3 de novembre
Fora d'horari, obrim a demanda per a grups de més de 15 persones

Telèfon 973926006
http://www.isilalos.cat/

