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EL FESTIVAL | EL FESTIVAL | THE FESTIVAL
Ens complau presentar la sisena edició del Delta Birding Festival, que amplia i consolida dotzenes d’activitats per tots els gustos.
Com cada any, tindrem ponents internacionals del màxim nivell, com Tim Birkhead, Magnus
Robb, Nina O’Hanlon o Lassi Rautiainen, a més de molts altres més propers, tot mantenint el
màxim nivell assolit en les edicions anteriors.
Continuen les visites a la Llacuna de l’Alfacada, repetim les sortides per a principiants, les sortides a mar obert i al riu i continuem amb sessions de cinema ornitològic, documentals i exposicions de fotografia. Com a novetat, dissabte hi haurà cinema a la fresca a Poblenou amb el passi
de The Legend of Pale Male, un documental sobre aligots urbans a Nova York.
Com és habitual, també hi haurà espai per l’art, però enguany tindrem artistes creant ocells de
ferralla i pintant grafitis en viu. No us perdeu Roc Blackblock i els seus Graffbirds!
Nos complace presentar la sexta edición del Delta Birding Festival, que amplía y consolida docenas de actividades para todos los gustos.
Como cada año, tendremos ponentes internacionales del máximo nivel, como Tim Birkhead, Magnus Robb, Nina O’Hanlon o Lassi Rautiainen, además de otros muchos más
cercanos, manteniendo el máximo nivel logrado en las ediciones anteriores.
Continúan las visitas a la Laguna de la Alfacada, repetimos las salidas para principiantes, las salidas a mar abierto y al río y continuamos con sesiones de cine ornitológico,
documentales y exposiciones de fotografía. Como novedad, el sábado habrá cine al aire
libre en Poblenou con el pase de The Legend of Pale Male, un documental sobre rapaces
urbanas en Nueva York.
Como es habitual, también habrá espacio para el arte, pero este año tendremos artistas
creando pájaros de chatarra y pintando grafitis en vivo. ¡No os perdáis a Roc Blackblock
y sus Graffbirds!
We are pleased to introduce the sixth edition of the Delta Birding Festival, which extends and consolidates dozens of activities for all tastes.
Like every year, we will have international speakers of maximum level, such as Tim Birkhead, Magnus
Robb, Nina O’Hanlon or Lassi Rautiainen, and many more who are closer to us, maintaining the level
achieved in previous editions.
We repeat the visits to the Lagoon of l’Alfacada, we go on with the guided tours for beginners, the boat
trips along the river and to open sea and we will screen bird films, documentaries and have exhibitions of photography. As a novelty, on Saturday we are going to have open-air cinema in Poblenou
with the screening of The Legend of Pale Male, a documentary on urban hawks in New York.
As usual, there will also be time for art but in this edition, we will have artists creating birds from scrap
metal and painting graffiti live. Don’t miss out on Roc Blackblock and his Graffbirds!
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INFO. PRÀCTICA | INFO. PRÁCTICA | PRACTICAL INFO
HORARIS I PREUS | HORARIOS Y PRECIOS | TIMETABLE AND PRICES
Horaris d’apertura del recinte:
Divendres 20 de setembre
16:00 a 20:30
Dissabte 21 de setembre
9:30 a 20:30
Diumenge 22 de setembre
9:30 a 15:00

Entrada general: 8€
Entrada general anticipada: 6€
Entrada menors 14 anys: gratuïta
Entrada diumenge: 4€
L’entrada dona dret a l’accés al recinte i a
les activitats gratuïtes durant els tres dies
de festival. L’entrada diumenge dona accés
al recinte i a les activitats gratuïtes durant el
diumenge 22 de setembre.

COMUNICACIÓ | COMUNICACIÓN | COMMUNICATION
Segueix-nos!

Etiqueta les teves fotos

www.deltabirdingfestival.com

#dbf2019

@deltabirdingfestival

Free Wifi
@deltabirdingfestival
@DeltaBirdingF

Xarxa: Deltabirdingfestival
PS: deltabirding

SERVEIS | SERVICIOS | SERVICES
Parking gratuït

Servei de bar

Servei de bus gratuït de la
platja del Trabucador al Delta
Birding Festival

Servei de Food Trucks

Servei de bus gratuït des de les
estacions de tren i bus de l’Aldea
(consulteu horaris)

Lloguer de bicicletes

Recollida selectiva amb la col·laboració de
Recogida selectiva con la colaboración de
Selective collection in collaboration with
6
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INFO. PRÀCTICA | INFO. PRÁCTICA | PRACTICAL INFO
ALTRES SERVEIS | OTROS SERVICIOS | OTHER SERVICES

BOTIGA DE PRODUCTES DE LA TERRA
TIENDA DE PRODUCTOS DE LA TIERRA
LOCAL PRODUCT STORE

SERVEI DE NETEJA ÒPTICA
SERVICIO DE LIMPIEZA ÓPTICA
OPTICAL CLEANING SERVICE

MERCAT DE SEGONA MÀ
MERCADO DE SEGUNDA MANO
SECOND HAND MARKET

FOOD TRUCKS
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PROJECTES DE CONSERVACIÓ | PROYECTOS DE
CONSERVACIÓN | CONSERVATION PROJECTS
AQUEST ANY EL PROJECTE DE CONSERVACIÓ EL TRIES TU
Tots els beneficis del Delta Birding Festival es destinen a projectes de conservació. Aquest any, per primera vegada seran els visitants del festival els que decidiran a quin projecte de conservació es destinaran aquests beneficis.
El Delta Birding Festival va obrir un concurs on totes les entitats, institucions i investigadors que ho volguessin ens podien fer arribar les seves propostes. D’entre
tots els projectes rebuts, el consell de direcció del festival en va seleccionar quatre. Ara tu tens l’oportunitat de votar el que més t’agradi!
Com puc votar?
En la bossa de benvinguda que t’han donat quan has recollir la teva entrada, trobaràs una butlleta amb un codi QR i un número ID únic que et servirà per poder
votar.
Participa en el sorteig
A més si votes el teu projecte preferit i respons l’enquesta de satisfacció,
entraràs en el sorteig de 3 premis Lynx:
1r premi: HBW and BirdLife International Illustrated Checklist of the Birds of
the World. Vol.1 + Vol.2
2n premi: Guia de les papallones diürnes de Catalunya + una guia de camp a
escollir (Lynx & BirdLife International Field Guides)
3r premi: Una guia de camp a escollir (Lynx & BirdLife International Field
Guides)
Aportació extra
Independentment de la quantitat aconseguida amb els beneficis del festival, el
Zoo de Barcelona farà una aportació extra de 2000€ al projecte de conservació
més votat.

Patrocina

DELTA BIRDING FESTIVAL 2019

Col·labora
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PROJECTES DE CONSERVACIÓ | PROYECTOS DE
CONSERVACIÓN | CONSERVATION PROJECTS

PROJECTES DE CONSERVACIÓ | PROYECTOS DE
CONSERVACIÓN | CONSERVATION PROJECTS

Moviments diaris de la gavina corsa al llarg
de l’any: com preveure futures colonitzacions
i millorar-ne l’estat de conservació

Estudi dels moviments espacials del virot
petit (Puffinus mauretanicus) a l’hivern
Els autors d’aquest projecte volen continuar un programa de
marcatge de la baldriga balear (Puffinus mauretanicus) amb
GLS, l’au marina més amenaçada d’Europa. Els ocells es marcarien a una de les seves colònies de cria, ubicada a la cova
de sa Cella, Mallorca. L’espècie nidifica exclusivament a les
Illes Balears i tot i tenir coneixement del seu comportament
per estudis anteriors, amb aquest projecte volen estudiar
15 parelles (30 exemplars) per tenir informació sobre el seu
comportament i requeriments ecològics en el medi marí. El
projecte té com a objectiu donar continuïtat a un programa
de marcatge que els ha de permetre avaluar al llarg del
temps com les aus s’adapten a factors oceanogràfics canviants que determinen l’èxit reproductor i supervivència. Amb
el present marcatge volen determinar patrons de canvi en la
seva fenologia, rutes de migració i zones d’alimentació.

Se sospita que el grau d’amenaça de la gavina corsa
(Icthyaetus audouinii) s’ha incrementat després de que la
gran colònia de la Punta de la Banya al delta de l’Ebre s’hagi dispersat després que a la Banya es patissin interaccions
amb depredadors. Actualment hi ha menys parelles reproductores a Espanya de les que hi havia quan la colònia de
la Banya aplegava el 70% de la població mundial. Aquest estudi es proposa fer un seguiment detallat dels moviments
d’alimentació, exploració i migració. El seguiment permetria
anticipar quines zones poden ser susceptibles de noves colonitzacions i per tant poder millorar les mesures de gestió.

Estat de conservació de la població d’aufrany
(Neophron percnopterus) a la Catalunya
central i oriental: cens, èxit reproductiu i
supervivència

Restauració i seguiment de la colònia d’ocell
de tempesta carablanc (Pelagodroma marina)
a l’illot d’Alegranza, Illes Canàries.
Projecte que té com a objectius la restauració de la colònia
reproductora de l’ocell de tempesta carablanc (Pelagodroma
marina) a l’illot d’Alegranza, Canàries. Es tracta d’un illot on
abans criava l’espècie però que avui dia ja no ho fa. Els autors volen restaurar la colònia mitjançant la col•locació de
25 caixes-niu específiques per ocells de tempesta. Es farien
servir càmeres d’infraroig per monitoritzar l’ús de les mateixes sense interferir en la possible cria. S’obtindrien, per tant,
dades del cicle reproductor i també material audiovisual
que serviria per fer difusió de l’avifauna canària. A banda de
les dades d’història natural, el projecte aconseguiria, en cas
d’ocupació de les caixes, un impacte directe en termes de
conservació, amb l’inici d’una recolonització d’un illot que, al
mateix temps, permetria testar una eina que podria ser clau
en la conservació de l’espècie a l’arxipèlag canari. Aquesta espècie es troba actualment en la categoria En Perill a Europa.

L’objectiu general d’aquest projecte és millorar el coneixement sobre la demografia i l’estat de conservació de l’aufrany (Neophron percnopterus), una espècie amb la categoria
En Perill a nivell mundial. Les línies de treball del projecte
inclourien realitzar un cens de la població reproductora a
Catalunya central i oriental; estimar les taxes demogràfiques de la població; calcular els seus paràmetres reproductors; obtenir informació sobre els moviments dels individus
marcats; i comprendre els determinants demogràfics de la
tendència de la població assentada a Catalunya central i oriental. Per assolir les fites prèvies es duria a terme un treball
de camp fent el seguiment de l’ocupació de 25 territoris i
controlant amb detall la fenologia reproductiva de l’espècie, a més de fer l’anellament dels polls entre els mesos de
març i agost. En total, es realitzarien com a mínim 5 visites
a cada territori.
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CONCURSOS | CONCURSOS | CONTESTS

DBF PHOTO CONTEST

DBF BIRDS
El DBF Birds és el concurs dels més petits. Quan arribeu a MNDE, tindreu
preparada una llista d’ocells que haureu d’identificar. Aquests estaran
amagats per tot el festival en forma de fotografia, maquetes o dibuixos
acompanyada d’un numero com el de la imatge del costat d’aquest text.

1er premi DBF Photo Contest 2018

Per participar en el concurs haureu de dipositar la vostra butlleta a la
urna de recepció. Sortejarem un PREMI molt interessant entre els encertants! Publicarem el nom del guanyador a les xarxes socials.

Torna el concurs més esperat, el DBF Photo
Contest, un concurs de fotografia d’aus i natura salvatges, en què convidem a participar
a tots els fotògrafs, aficionats o professionals.
Les fotografies presentades han de seguir
la temàtica “Les aus i la natura salvatges”
d’aus en llibertat d’arreu del món. La data límit de presentació és el 15 d’agost del present
any i no han de tenir cap marca d’aigua o inscripció.

Organitzat per:
Patrocinat per:

Patrocinat per:

LA VIDA SECRETA DELS ANIMALS

Les imatges es classificaran en tres categories bàsiques i una especial:

Un concurs de fotografia i video a través
de càmeres de foto-trampeig on l’objectiu
principal és difondre i donar rellevància a la
gran i valiosa informació que durant els últims
anys, aquesta tècnica de treball de camp està
aportant al coneixement de la natura i la biodiversitat.

yy Retrat d’aus
yy Aus i el seu comportament
yy Aus i el seu entorn
yy Aus del Delta de l’Ebre (especial)
El jurat està format per fotografs de renom
com són Andrés Miguel Domínguez, Javier Aznar i Javier Milla.
Els guanyadors es faran públics el proper dissabte 21 a la Carpa 2 del festival, els quals obtindran premis realment espectaculars dins el
món de la fotografia.

Amb la col·laboració:

Les 30 fotografies finalistes s’exposaran a la
carpa del final de la zona d’òptica durant tots
els dies del festival.

16

Les imatges obtingudes ens revelen escenes
de gran atractiu tant per els seus protagonistes, els animals, com per l’escena que composen sovint de gran bellesa estètica .
Hi haurà dos premiats, un escollit per un jurat
i un altre per el públic, en funció de la imatge o
el vídeo que tingui més likes a la xarxa.

Patrocinat per:
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CONCURSOS | CONCURSOS | CONTESTS
CURSA ORNITHO-SWAROVSKI OPTIK
Torna la cursa ornitològica per excel·lència.
Aquest any però la cursa té algunes modificacions en les que tindreu més oportunitats
d’aconseguir un premi.
La cursa consisteix en entrar llistes completes al portal Ornitho.cat entre l’1 de febrer i el
20 de setembre de 2019. A diferència d’altres
anys en què només hi havia un guanyador absolut, aquest any hi hauran 7 guanyadors, un
cada mes des del març fins al setembre, i un
guanyador absolut.
El premi mensual és un val de 50€ per la botiga Oryx y el premi absolut, us prismàtics Swarovski Optik EL 10x42 valorats en 2530€.
Una altra novetat d’aquest any, és que des del
visor Ornithollistes podem saber qui té més
possibilitat de guanyar cada mes amb el rànquing de llistes completes.
Ornitho.cat és el portal web dedicat a l’intercanvi d’informació sobre les observacions
d’ocells i d’altres animals i plantes a Catalunya
i Andorra. Les llistes completes són llistes que
contenen totes les espècies que s’han pogut
identificar en un indret i període de temps determinats.
El lliurament de premis es farà el prope diumenge 22 de setembre a les 14:30 a la Carpa 1.
A la pàgina web del festival podeu consultar
les bases per poder participar.

Patrocinat per:
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ZONA B Expositors Generals:

Zona A Artistes:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ICO (Institut Català d’Ornitologia)
Espais Natura Torres del Segre
Zoo de Barcelona
Patronat Terres de l’Ebre
Amazon Birding Fest
Photologistics
Espais Naturals de Ponent
Red Ceres Ecotur
Matoke Travel
Turisme Amposta / Museu Terres de l’Ebre
Comunitat Valenciana
Tamandua Birding Panamá
Muntanya d’Alinyà
El Millarón, fotografía de naturaleza
Los Realejos birding - Tenerife
Mirua actividades Navarra
Turismo Andaluz
Reserva natural de Sebes
Tolima (Colombia) abre sus alas al mundo
Gepec - Ecologistes de Catalunya
Lynx edicions
Illes Balears Ecoturism Destination
La Sabina - Bird Photo Tours
Crew Foundation
Agents rurals
Birding Aragón
Tundra ediciones
Extremadura
Ecoturisme Delta de l’Ebre
P.N. Delta de l’Ebre / P.N. dels Ports
Libera, unidos contra la basuraleza
SEO / Birdlife

DELTA BIRDING FESTIVAL 2019

Garden Birds
Garden Birds
Aladearce - Lucía Gómez Serra
Paco Ventura
Mira al pajariko
Nacho Sevilla
Plego

Zona C Expositors Òptica i fotografia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Casanova Foto
Fujifilm X
Nikon
Excopesa Natura
Lumix
Sony
Reflecta Sigma Zhiyun Pentax
Olympus
Leica Camera AG
Kite - Kenko
Fototécnia
Kowa Dugopa
Disefoto - Manfrotto - Gitzo
Lowepro - Joby - Bushnell
German Precision Optics
www.tragopan-shop.com
Opticron
Oryx
Vortex
Vanguard España
Swarovski Optik
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A3

B1

A4

B2

INSTITUCIONS /
ORGANITZACIONS

ARTISTES
aladearce.com

A5

miraalpajariko.com

ornitologia.cat

pacoventura.es

A7

A6

campodecuadernos.wordpress.com

B0

B3

zoobarcelona.cat

plego.cat

utxesa.org

terresdelebre.travel

B5

B7

B4

B10

espaisnaturalsdeponent.cat

B11

B15

TURISME
DE NATURA
deltacleta.cat

B6

photo-logistics.com

B8

ecotur.es

B12

tamanduaphoto.com

mirua.com

B9

alinyamuntanya.cat

B14

elmillaron.com

limonium.org

freixe.cat

B24

B23

gepec.cat

agricultura.gencat.cat/ca/departament/agents-rurals/

B29

B22

illesbalears.travel

B26

B28

birdinginextremadura.com

birdingaragon.com

B31

B30

parcsnaturals.gencat.cat

losrealejos.travel

B20

B25

B19

B18

birding.comunitatvalenciana.com

B17

andalucia.org

jaumesane.com

B13

B16

turismeamposta.cat

abirding.com

proyectolibera.org

A1- A2

B32

seo.org

A1- A2

CAIXES NIU I
MENJADORES
birdphototours.net
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crewfound.org

deltedelebreturisme.com
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gardenbirds.es
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jacobijayne.com/schwegler-natur.de
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C1

C2

C12

C13

C13

ÒPTICA /
FOTOGRAFIA
casanovafoto.com

fujifilm-x.com

C3

nikon.es

C4

excopesa-natura.com

C4

zeiss.es

minox.com

lumix.es

C7

C7

ricoh-imaging.es

C8

olympus.es

C10

C14

C7

zhiyun-tech.com

C15

C20

C19

vortexoptics.com

C21

esteller.com

B21

C11

C10

tragopan-shop.com

weboryx.com

vanguradworld.es

C16

C18

C17

C9

C14

lowepro.com

gp-optic.com

opticron.co.uk

es.leica-camera.com

C14

bushnell.com

joby.com

sony.es

sigma-photo.es

reflecta.com

gitzo.com

C6

manfrotto.com

disefoto.es

C13

C4

C5

C7

kowaproducts.com

B27

LLIBRES
kiteoptics.com

C11

benro.com
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lynxeds.com

fototecnica.com

kenkoglobal.com

C12

C11

stealthgearinternational.com

dugopa.com
DELTA BIRDING FESTIVAL 2019

tundraediciones.es

Carpa Oryx

weboryx.com
DELTA BIRDING FESTIVAL 2019
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DBF STORE

GORRA|GORRA|CAP

ARMILLA|CHALECO|VEST

CLAUER|LLAVERO|KEYCHAIN
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DBF STORE
8,00 €

20,00 €

3,00 €

1,00 €

GOT|VASO|CUP

SAMARRETA|CAMISETA|T-SHIRT

ADHESIU|PEGATINA|STICKER

15,00 €

1,50 €

DELTA BIRDING FESTIVAL 2019

QUADERN DE CAMP|CUADERNO DE CAMPO|FIELD NOTEBOOK

JOC DE GUIES VISUALS| JUEGO DE GUÍAS|SET OF GUIDES

PACK 1

DELTA BIRDING FESTIVAL 2019

12,00€

PACK 2

3,00 €

12,00 €

30,00 €
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AGENDA | AGENDA | AGENDA

Patricia Capdevila Puig

Albert Balsera Borràs

Helena Rios

Pau Guarro i Oliver

Albert Sans Torras

Javier Subirats Benaiges

Pau Ortega

Andrea Contreras Lianes

Jesús Miguel Martinez

Paula Puy López

Andrea Rey Febrer

Joana Guardia Cabrero

Pilar Arbues Garcia-Pastor

Andrés Anguís Guillén

Joan Soler Fàbrega

Rafa Saló Tejedor

Anna Boneta Herrero

Joan Vicent Vallés Bou

Ramon Iglesias Palau

Anna Palacín

Jordi Sanjuan Rubio

Rosa Venteo Candel

Cristian Valls

Josep Bel

Roser Alonso

Cristina Benimuslem Crespo

Juan Martinez Martin

Roser Colomer Majó

Daniel Jiménez Pulido

Júlia Alcaraz Capsada

Sara Serrallonga Gascón

Diana Matos India

Kabita Brunet Font

Sigrid Uhlemayr

D. Ribas & R. Minguell

María V

Susana Olazar Cimiano

Elisabet Maspons Safont

Marta Serra Llorens

Teresa Brunet Font

Elena Font Mercadé

Montse Sarret Vilaseca

Teresa Imperial Esteban

Els Van haver

Montserrat Vigil Rentero

William Herrera Cáceres

Ester Poch

Natalia Guillamet Casas

Francesc Sans Vidal

Núria Català i Vilanova
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DELTA BIRDING FESTIVAL 2019

CONFERÈNCIES
CARPA | MARQUEE 1
17:00 Ricard Gutiérrez Generalitat
El cens hivernal d’ocells
de gener: l’anàlisi de sang
17:30
de l’avifauna hivernal
18:00 Jordi Palau RNC Boumort
Rewilding en plena
era de l’Antropocè
18:30

AUDIOVISUALS
CARPA | MARQUEE 3

CAT

Georgina Sevilla Altés

CAT

Alba Novell Capdevila

DIVENDRES | VIERNES | FRIDAY

19:00 Pere Josa - Picampall
Ús de les pedreres del Còlit
negre a les Terres de l’Ebre

CAT

Des d’aquesta pàgina volem expressar el nostre agraïment
i reconeixement als voluntaris d’aquesta edició.

19:30 Matt Merritt - Birdwatching
A sky full of birds

ENG

VOLUNTARIS | VOLUNTARIOS | VOLUNTEERS

EXPOSICIONS I ALTRES
RECINTE MNDE
Roc Blackblock
Graffbirds
Pintura graffiti en directe

A plastic ocean
English V.O.S.E.
30 min
Luca García
Aves de metal
Escultures en directe
Ocells de sembra
Català
15 min
The birders. A melodic
journey through N. Colombia
English V.O.S.E.
60 min

AGENDA | AGENDA | AGENDA

AGENDA | AGENDA | AGENDA

DISSABTE MATÍ | SÁBADO MAÑANA | SATURDAY MORNING

Xavi Rovira - Crew
Foundation
El lleopard de les neus al
desert de GOBI
A. Carricondo - SEO/Birdlife
Logros recientes y
retos actuales para
la conservación de la
naturaleza

M.Rafa, J. Baucells i J.L.
Copete
Presentació dels projectes
de conservació

14:30 Cursa Ornitho Swarovski
Optik
Lliurament de premis
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ENG

Jordi Bas - Nikon
Fotografia de fauna
des de les diapositives
a les càmeres sense
mirall, un món de noves
possibilitats i tècniques

ENG

12:30

EXPOSICIONS I ALTRES
RECINTE MNDE
Roc Blackblock
Graffbirds
Pintura graffiti en directe

Fran Trabalón, Alex Ollé
Aves Rapaces de Europa
Presentación y firma libro

Luca García - Olympus
Set de macrofotografia
Haima Olympus

Luisa Abenza
Aves que dejan huella
Presentación y firma libro
La caseta de l’òliba
Els estimaocells
Familiar (a partir de 4 anys)
Carpa | Marquee 4

Iñaki Relanzón
Pingüinos
Visita guiada a l’exposició
2n pis Mirador
Luca Garcia
Aves de metal
Escultures en directe a la
zona de les salines

Roberto Alcaraz Casanovafoto
Color bajo control
Aula mirador| Classroom

13:00

ESP

Joan de la Malla - Olympus
Storytelling en fotografía
de naturaleza

Our Planet : one planet
English V.O.S.E.
45 min

Picampall
Egagròpiles deltaiques
Familiar (a partir de 6 anys)
Carpa 4

CAT

CAT

13:30 Magnus Robb - The Sound
Approach
Recording nocturnal flight
calls in Iberian and beyond
14:00

11:00

Jonathan Rius - Sigma
Fotografía creativa
Aula mirador | Classroom

12:00

Christoph Meier Swiss Ornithological
Institute
The sky is the limit: How
geolocators help us unveil
the secrets of Alpine swifts

DEBATS / SIGNATURES
ÀGORA

11:30 Agents Rurals
Les petjades del Delta
Familiar (a partir de 6 anys)
Carpa | Marquee 4

12:00

12:30 Eugeni Capella & Miquel
Bonet
Equador 1000, un cant a la
biodiversitat
13:00

CARPA | MARQUEE 4
AULA MIRADOR | CLASSROOM
10:30 Equip MNDE
Dominó de l’ornitòleg
Familiar (de 4 a 10 anys)
Carpa | Marquee 4

ESP
CAT

Ignacio Yúfera - Tamandúa
Panamá: tierra de arpías y
colibrís

TALLERS

AUDIOVISUALS
CARPA | MARQUEE 3

ESP

11:00 Ponç Feliu & Gary Prescott
Green birding and Green
Birders; the reasons, the
achivements
and the future
11:30

ENG

10:30 Arnau Bonan - Lynx Ed.
La creació de guies de
camp del món: una missió
(im)possible?

PRESENTACIONS
CARPA | MARQUEE 2
CAT

CONFERÈNCIES
CARPA | MARQUEE 1

José David Muñoz
La ràdio del Somorujo en
directe

13:30 Roberto Alcaraz Casanovafoto
Enfoque y profundidad de
campo
Aula mirador | Classroom

Delta Photo Contest +
Fototrampeig
Lliurament de premis

14:00

DELTA BIRDING FESTIVAL 2019

DELTA BIRDING FESTIVAL 2019

Francisco Torrents
Burung. De Australia a Nepal
viendo pájaros
Presentación y firma libro
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AGENDA | AGENDA | AGENDA

AGENDA | AGENDA | AGENDA

DISSABTE TARDA | SÁBADO TARDE | SATURDAY AFTERNOON
CONFERÈNCIES
CARPA | MARQUEE 1

PRESENTACIONS
CARPA | MARQUEE 2

Lassi Rautiainen Artic Media
Experiencies of wildlife
tourism in Finland

P. Hernández, M. Sánchez
Les aus, un gresol de
colors!

Ocells de sembra
Català
15 min

ESP

16:30

GEPEC
Moixonegem?
Familiar (a partir de 6 anys)
Carpa | Marquee 4

17:00

Luca Garcia
Aves de metal
Escultures en directe a la
zona de les salines

Jordi Longás
Anem a veure ocells.
Catalunya, rutes per
observar la natura tot l’any
Presentació i signatura llibre

Roc Blackblock
Graffbirds
Pintura graffiti en directe

J. Palau, Fco. Diego, D.
Saavedra
Podrà Europa tornar a ser
salvatge?
Taula rodona moderada
per M. Rafa

Iñaki Relanzón
Pingüinos
Visita guiada per l’exposició
2n pis Mirador

Luca García - Olympus
Set de macrofotografia
Haima Olympus
Jordi Bas - Nikon
Apuntes sobre la serie Z, las
mirrorless de Nikon para
fotografia de aves y fauna
Aula mirador | Classroom

Our planet : One planet
English V. O. S. E.
45 min
18.00

SEO/Birdlife
Fem una caixa niu reciclada?
Familiar (a partir de 6 anys)
Carpa | Marquee 4
Nicolas Reusens
¿La cámara o el fotógrafo?
Aula mirador | Classroom

19:00

DELTA BIRDING FESTIVAL 2019

EXPOSICIONS I ALTRES
RECINTE MNDE

Magnus Robb
Undiscovered owls / Petrels
night and day / The sound
approach to birding
Signatura de llibres

22:00
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DEBATS / SIGNATURES
ÀGORA

16:00 Equip MNDE
Trencaclosques d’ocells
Familiar (de 4 a 10 anys)
Carpa | Marquee 4

CAT

CAT

CARPA | MARQUEE 4
AULA MIRADOR | CLASSROOM

A plastic ocean
English V. O. S. E.
30 min

ESP

CAT

19:00 Jaume Sañé - Matoke
És veritat que la natura és
sàvia?

CAT

Marc Torrents - GEPEC
Territori de l’àliga
cuabarrada: pla de
custòdia a la província
de Tarragona

ENG

Enric Morera - ENP
Espais Naturals de Ponent

The birders. A melodic
journey through Northern
Colombia
English V. O. S. E.
60 min

CAT

18:30

20:00 National Geographic
Salvemos nuestro
Mediterráneo

Blas Molina - SEO/Birdlife
Lista de aves de
España 2019

Eduard Viver
Els ESTIMAOCELLS de
Vallbona
de les Monges

ENG

17:30 Tim Birkhead - University
of Sheffield
The most perfect thing:
the inside (and outsite) of
a bird’s egg
18.00

CAT

16:00

16:30 Eduard Durany &
Sergi Garcia - Galanthus
Falcons urbans: 20 anys
pel cel de Barcelona
17:00

TALLERS

AUDIOVISUALS
CARPA | MARQUEE 3

DELTA BIRDING FESTIVAL 2019

Tim Birkhead
The most perfect thing.
Inside (and outside) a bird’s
egg / The wisdom birds / Bird
sense
Signatura llibres
The Legend of the Pale Male
English V. O. S. E.
Poblenou del Delta
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AGENDA | AGENDA | AGENDA

AGENDA | AGENDA | AGENDA

DIUMENGE | DOMINGO | SUNDAY

M. A. Readigos - Agents
Rurals
Custòdia dels territoris
de l’àliga cuabarrada
pels Agents Rurals
(a les Terres de l’Ebre)
G. Bota & F. Sardà - CTFC
La reproducció i migració
de la tórtora, més enllà
del que creiem saber

ESP

Our planet : One planet
English V. O. S. E.
45 min

A plastic ocean
English V. O. S. E.
30 min

Ocells de sembra
Català
15 min
The birders. A melodic
journey through N. Colombia
English V. O. S. E.
60 min

Picampall
Egagròpiles deltaiques
Familiar (a partir de 6 anys)
11:30 Carpa | Marquee 4

12:00
SEO/BirdLife
Fem una caixa niu reciclada
Familiar (a partir de 6 anys)
12:30 Carpa | Marquee 4

13:00

13:30

14:30 Projecte Conservació
DBF’2019 - sortejos varis
Lliurament de premis
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DEBATS / SIGNATURES
ÀGORA

10:00 Equip MNDE
Dominó de l’ornitòleg
Familiar (de 4 a 10 anys)
Carpa | Marquee 4
10:30

11:00

ESP

U. Díaz, M. Cabau &
M. Sánchez - Lechuzas
women birders
Mujeres observadoras
de aves

CAT

CICLE ECOEMBES
CAT

14:00 Juli Mauri - Zoo BCN
Programa de conservació
i recerca de la Fundació
Barcelona Zoo

ENG

13:00 Nina O’Hanlon University
of The Highlands
The plastic problems 13:30
the impact of plastic
on birds

Y. Vázquez & D. Torrente Mirua
Turismo de naturaleza
inclusivo

CARPA | MARQUEE 4
AULA MIRADOR | CLASSROOM

CAT

12:00 Xavi Abril - PNDE
Per un Delta Net!:
afrontant l’amenaça
de la brossa marina
12:30

ESP

11:30 Miguel Muñoz - Libera
Afectación de la
basuraleza en la IBA de
España

Sara Díaz - Extremadura
birding
Estudio del alzacola rojizo
en tierra de Barros

CAT

10:30 Eduard Soler & Clara Díaz
La conservación de los
loros altoandinos en
Colombia a través del
11:00 aviturismo

TALLERS

AUDIOVISUALS
CARPA | MARQUEE 3
ESP

PRESENTACIONS
CARPA | MARQUEE 2

ESP

CONFERÈNCIES
CARPA | MARQUEE 1

DELTA BIRDING FESTIVAL 2019

EXPOSICIONS I ALTRES
RECINTE MNDE
Roc Blackblock
Graffbirds
Pintura graffiti en directe

Jaume Sañé
Col·lecció “Conèixer la
natura”
Signatura llibre

Luca Garcia
Aves de metal
Escultures en directe a la
zona de les salines

Lassi Rautiainen
Fighters
Signatura llibre
Evelyn Segura
Adaptarse o morir
Presentación y firma de libro

Iñaki Relanzón
Pingüinos
Visita guiada per l’exposició
2n pis Mirador

T. Birkhead i X. Ferrer
Investigating the roots of
knowledge in ornithology
Taula rodona moderada
per A. Julien

Agents rurals i P.N. Delta
de l’Ebre
Alliberament d’aus
recuperades
Zona dels expositors
d’òptica
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AGENDA | AGENDA | AGENDA

AGENDA | AGENDA | AGENDA

SORTIDES GUIADES | SALIDAS GUIADAS | GUIDED TOURS

07:00

07:30

DISSABTE
SABADO
SATURDAY

DIUMENGE
DOMINGO
SUNDAY

DIVENDRES
VIERNES
FRIDAY

Photolympus
Safari fotogràfic
Entrada de MNDE

Photolympus
Safari fotogràfic
Entrada de MNDE

Lumix Delta Photo Tour
Safari fotogràfic
Entrada de MNDE

Lumix Delta Photo Tour
Safari fotogràfic
Entrada de MNDE

El paratge de Vilacoto
Sortida ornitològica
Fundació Plegadis

El paratge de Vilacoto
Sortida ornitològica
Fundació Plegadis
Green birding
Sortida ornitològica
Entrada de MNDE

17:00

Un paradís secret del Delta
Sortida ornitològica
Mirador de Migjorn

Un paradís secret del Delta
Sortida ornitològica
Mirador de Migjorn

Els sons amagats del Delta
Sortida de gravació de sons
Entrada de MNDE

Els sons amagats del Delta
Sortida de gravació de sons
Entrada de MNDE

08:00 Rastrejant el Delta
Sortida de rastres
Entrada de MNDE

16:30

Rastrejant el Delta
Sortida de rastres
Entrada de MNDE

10:30 Emprèn el vol
Sortida ornitològica
Recepció MNDE

Emprèn el vol
Sortida ornitològica
Recepció MNDE

Anellament d’ocells
en migració
Sortida ornitològica
Recepció MNDE

Emprèn el vol
Sortida ornitològica
Recepció MNDE

Photolympus
Sortida fotogràfica
Recepció MNDE

Photolympus
Sortida fotogràfica
Entrada de MNDE
Photolympus Junior
Sortida fotogràfica
Recepció MNDE

18:00

Green birding
Sortida ornitològica
Recepció MNDE
La nit dels ratpenats
Sortida nocturna
Recepció MNDE
El cel nocturn del Delta
Sortida nocturna
Recepció MNDE

19:00

Comptar els ocells nocturns
Sortida nocturna
Recepció MNDE

19:30

Ocells de la nit
Sortida nocturna
Recepció MNDE

22:00
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Anellament d’ocells
en migració
Sortida ornitològica
Recepció MNDE

Emprèn el vol
Sortida ornitològica
Recepció MNDE

Photodigiscoping
Sortida fotogràfica
Entrada de MNDE
Un riu d’ocells
Sortida en vaixell al riu
Embarcador de ca la Nuri

DIUMENGE
DOMINGO
SUNDAY

Delta Hot Spots
Sortida ornitològica
Recepció MNDE

Les aus pelàgiques del Delta
Sortida en vaixell al mar
Port de l’Ampolla

09:00 Un riu d’ocells
Sortida en vaixell al riu
Embarcador de ca la Nuri

DISSABTE
SABADO
SATURDAY

DELTA BIRDING FESTIVAL 2019

DELTA BIRDING FESTIVAL 2019

Ocells de la nit
Sortida nocturna
Recepció MNDE
Els sons de la migració
Sortida nocturna
Entrada de MNDE
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AGENDA | AGENDA | AGENDA

EL CENS HIVERNAL D’OCELLS
DE GENER: L’ANÀLISI DE SANG
DE L’AVIFAUNA HIVERNAL

LA CREACIÓ DE GUIES DE CAMP DEL
MÓN: UNA MISSIÓ (IM)POSSIBLE?
Arnau Bonan, editor a Lynx Edicions ens explicarà com funciona l’edició de guies, les dificultats per aconseguir compilar tota
aquesta informació correctament però, a més, com fer-ho per
països on la informació sobre les espècies d’ocells de la que
disposem no és ni de la mateixa qualitat ni la mateixa quantitat
que a Europa.

El cens hivernal d’ocells és un projecte participatiu que genera
dades d’interès general i global, en relació als efectes del canvi
climàtic i a les de tendències internes per la relació espècie/hàbitat. Ricard Gutiérrez ens descobrirà la situació actual.
Ricard Gutiérrez - Dep. Territori i Sostenibilitat Gencat

Arnau Bonan - Lynx Edicions

17:00

10:30

CAT

DIVENDRES

REWILDING EN PLENA ERA
DE L’ANTROPOCÈ

CARPA 1 | CARPA 1 | MARQUEE 1

DISSABTE

GREEN BIRDING AND GREEN
BIRDERS; THE REASONS, THE
ACHIEVEMENTS AND THE FUTURE

El “rewilding” se’ns presenta com un enfoc novedós i il·lusionador, que trenca barreres, sovint mentals, però no està exempt
de dificultats. Analitzarem el paper que poden jugar els processos naturals a l’hora de buscar una gestió més eficient, revisarem conceptes de partida, casos d’exemple, i possibles aplicacions a casa nostra.

Green Birding is to enjoy every aspect of birding without recourse to fossil fuel transport. Two well known European Green Birders, Ponç Feliu from Catalonia and Gary B. Prescott from the
UK, will share their green birding adventures with us.

Jordi Palau - RNC Boumort

Ponç Feliu & Gary Prescott

18:00

11:00

CAT

DIVENDRES

ENG

SATURDAY

ÚS DE LES PEDRERES DEL CÒLIT
NEGRE A LES TERRES DE L’EBRE

EQUADOR 1000, UN CANT
A LA BIODIVERSITAT

Picampall, l’associació ornitològica de les terres de l’Ebre, està
fent el seguiment continuat del còlit negre (Oenanthe leucura),
un ocell en regressió a Catalunya. Coneixerem els resultats
d’aquest tercer any de seguiment a les Terres de l’Ebre, quines
pedreres utilitzen i quin paper que poden tenir en la seva conservació.

En Miquel Bonet i l’Eugeni Capella liders de l’equip GPO-Grallaria han assolit el rècord de veure 1.050 espècies d’ocells diferents i fotografiar-ne 900 en 75 dies a l’Equador, sense l’ús d’avions interns. A la seva xerrada-audiovisual ens ho mostraran i
explicaran les motivacions que porten a engegar un projecte
d’aquesta magnitud.

Pere Josa - Picampall

Eugeni Capella & Miquel Bonet

19:00

12:30

CAT

DIVENDRES

A SKY FULL OF BIRDS

CAT

DISSABTE

RECORDING NOCTURNAL FLIGHT
CALLS IN IBERIAN AND BEYOND

In the new edition of the book “A Sky Full of Birds” with the subtitle “Discovering Britain’s hidden bird spectacles”, Matt Merritt
points out that to discover impressing things in the world of
birds we don’t need to travel far from home. He will explain to
us where we can travel easily to watch ornithological phenomena that will render us breathless.
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CAT

For the last decade, Magnus Robb has been pioneering the
sound recording of nocturnal bird migration in Portugal and elsewhere in Europe, with a strong focus on pushing the boundaries of call identification. This has produced a very large archive
of recordings from which he intends to produce a nocturnal
flight call guide but also many surprising bird records.

Matt Merritt - BirdWatching

Magnus Robb - The Sound Approach

19:30

13:30

ENG

FRIDAY

DELTA BIRDING FESTIVAL 2019

CONFERÈNCIES | CONFERENCIAS | LECTURES

AGENDA | AGENDA | AGENDA

DELTA BIRDING FESTIVAL 2019

ENG

SATURDAY
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AGENDA | AGENDA | AGENDA

AGENDA | AGENDA | AGENDA

Eduard Durany & Sergi Garcia - Galanthus
16:30

CAT

DISSSABTE

Tim Birkhead - University of Sheffield
SATURDAY

CARPA 1 | CARPA 1 | MARQUEE 1

19:00

CAT

CICLE ECOEMBES

ÉS VERITAT QUE LA NATURA ÉS SÀVIA?

Jaume Sañé - Matoke Travel
DISSABTE

Xavi Abril - Parc Natural del Delta de l’Ebre
CAT

DIUMENGE

THE PLASTIC PROBLEMS - THE
IMPACT OF PLASTIC ON BIRDS
Plastic in the marine environment is a widespread and increasing problema. This plastic (our rubbish) is ending up in the
nests and stomachs of birds in marine, freshwater and terrestrial environments. Find out how plastic affects birds, especially
seabirds, and what we can do to reduce it.
Nina O’Hanlon - University of The Highlands
13:00

LA CONSERVACIÓN DE LOS LOROS
ALTOANDINOS EN COLOMBIA
A TRAVÉS DEL AVITURISMO

ENG

SUNDAY

PROGRAMA DE CONSERVACIÓ I RECERCA
DE LA FUNDACIÓ BARCELONA ZOO
El Zoo de Barcelona desenvolupa una tasca relativament poc
coneguda pel gran públic consistent en la realització de múltiples projectes relacionats amb la recerca i conservació de fauna. Juli Mauri, Cap de sostenibilitat i fauna local, ens farà un repàs dels projectes més emblemàtics i ens explicarà la motivació
d’aquesta aposta estratègica.

El ecoturismo en Colombia ha permitido obtener datos sobre la
biología de los loros altoandinos para poder actuar en su conservación, hecho que hasta ahora había sido muy difícil planificar por falta de información.
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DOMINGO

El mar Mediterrani és una de les conques més afectades per la
brossa marina a tot el món. Xavi Abril ens mostrarà les accions
que s’estan duent a terme al Delta de l’Ebre i les primeres conclusions dels mostrejos a la platja del Serrallo durant el Marine
Litter Watch Month.

12:00

Jaume Sañé reflexionarà sobre les seves vivències com a naturalista i com a persona. Ens explicarà els seus inicis i com, a
part de la televisió, arriba a fer de guia de viatges a Madagascar,
Uganda i Brasil. També ens donarà pistes sobre la pregunta que
formula al títol de la seva xerrada.

ESP

PER UN DELTA NET! AFRONTANT
L’AMENAÇA DE LA BROSSA MARINA
CICLE ECOEMBES

Birds’ eggs are truly remarkable. They are biological wonders.
Tim Birkhead looks at how eggs are formed; the way they are
fertilised; why the shape of birds’ eggs differs so much between
species and how their extraordinary colours and patterns are
created. Prepare to be amazed.

ENG

Miguel Muñoz - Libera
11:30

THE MOST PERFECT THING: THE INSIDE
(AND OUTSIDE) OF A BIRD’S EGG

17:30

SEO/BirdLife ha diseñado un nuevo proyecto de Ciencia, LIBERA, para conocer el impacto de la basuraleza en Áreas Importantes para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad (IBA).
A través de identificar y cuantificar la presencia de productos
contaminantes provocados por el abandono de residuos, se
analizará su impacto en el medio natural.

Eduard Soler & Clara Díaz - Limonium / Univ. de Caldas

Juli Mauri - Zoo de Barcelona

10:30

14:00

ESP

DOMINGO

DELTA BIRDING FESTIVAL 2019

CONFERÈNCIES | CONFERENCIAS | LECTURES

El 1999 es va iniciar el projecte de reintroducció del falcó pelegrí
a Barcelona, una nova manera de mirar la ciutat com un lloc on
la natura ha de tenir cabuda. Amb el temps, desenes de polls
han format noves parelles. Seguiment, gestió, investigació, passió durant 20 anys recollits en un audiovisual creat pel fotògraf
Oriol Alamany, i que es projectarà durant la conferència.

AFECTACIÓN DE LA BASURALEZA
EN LA IBA DE ESPAÑA
CICLE ECOEMBES

FALCONS URBANS: 20 ANYS
PEL CEL DE BARCELONA

DELTA BIRDING FESTIVAL 2019

CAT

DIUMENGE
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AGENDA | AGENDA | AGENDA

10:30 h

ESP

SÁBADO

PANAMÁ: TIERRA DE ARPÍAS Y COLIBRÍS

LISTA DE AVES DE ESPAÑA 2019

Panamá es uno de los mejores destinos ornitológicos de Iberoamérica, y un país ideal para iniciarse en la naturaleza. Donde hay oportunidades únicas para la observación águilas Arpía
mayor (Harpia harpyja) y menor (Morphnus guianensis) en tierras
administradas por comunidades indígenas.

El recién creado “Grupo de trabajo de Taxonomía” de SEO/BirdLife ha llevado a cabo un ingente trabajo que por fin ve la luz:
la nueva edición de 2019 con revisión del estatus de las especies y cambios en la clasificación de las familias e información de
subespecies de aves (taxones).

Blas Molina - SEO/Birdlife
16:30 h

ESP

SÁBADO

EL LLEOPARD DE LES NEUS
AL DESERT DEL GOBI
Xavi Rovira - Crew Found.
11:00 h

ESPAIS NATURALS DE PONENT

La població de lleopard de les neus al desert del Gobi sembla
aïllada. Crew Foundation l’ha estudiat genèticament junt amb
altres poblacions de lleopard en zones muntanyoses.

CAT DISSABTE

Enric Morera - E. N. P.
17:00 h

CAT DISSABTE

LOGROS RECIENTES Y RETOS
ACTUALES PARA LA CONSERVACIÓN
DE LA NATURALEZA
Ana Carricondo - SEO/Birdlife
11:30 h

ESP

SÁBADO

65 años de SEO/BirdLife para la conservación de las aves y sus
hábitats. En la charla se expondrán sus retos y logros.

ELS ESTIMAOCELLS DE
VALLBONA DE LES MONGES
Eduard Viver
17:30 h

CARPA 2 | CARPA 2 | MARQUEE 2

12:30 h

ENG

SATURDAY

Joan de la Malla - Olympus
13:30 h

ESP

The secrets of ecology, breeding behaviour and the annual migration of swifts to Africa.

TERRITORI DE L’ÀLIGA CUABARRADA:
PLA DE CUSTÒDIA A LA
PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Marc Torrents - GEPEC
18:00 h

CAT DISSABTE

EXPERIENCIES OF WILDLIFE
TOURISM IN FINLAND

La fotografía es el más universal de los lenguajes y bien utilizada es capaz de comunicar, denunciar y despertar conciencias
más que ningún otro medio y sin las limitaciones del idioma.

Lassi is pioneer in Finland to organise photo safaris. He gives
figures of wildlife business in Finland as well how important it is
to see wildlife and understand nature.

Lassi Rautiainen - ArticMedia
18:30 h

ENG

SATURDAY

FOTOGRAFIA DE FAUNA DES
DE LES DIAPOSITIVES A LES
CÀMERES SENSE MIRALL
14:00 h
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CAT DISSABTE

Més de 4.000 ha al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre per la recuperació de l’àliga cuabarrada, una espècie en perill d’extinció.

STORYTELLING EN FOTOGRAFÍA
DE NATURALEZA

SÁBADO

Jordi Bas - Nikon

Els Estimaocells, un projecte de comunitat, de reciclatge i de biodiversitat únic al món que ara s’està replicant per tot el territori.

CAT DISSABTE

THE SKY IS THE LIMIT: HOW
GEOLOCATORS HELP US UNVEIL
THE SECRETS OF ALPINE SWIFTS
Christoph Meier - S.O.I.

Amb 20 espais naturals protegits per la Xarxa Natura 2000, i
altres espais naturals d’interès, les comarques de la plana de
Lleida gaudeixen de les qualitats indispensables per ser una
destinació ecoturística de qualitat.

Trenta anys d’experiència i evolució tecnològica de la fotografia
de la mà del fotògraf Jordi Bas.

DELTA BIRDING FESTIVAL 2019

PRESENTACIONS | PRESENTACIONES | PRESENTATIONS

Ignacio Yúfera - Tamandúa

AGENDA | AGENDA | AGENDA

ESTUDIO DE LA ALZACOLA ROJIZO EN
TIERRA DE BARROS, EXTREMADURA
Sara Díaz - Extremadura B.
10:30 h

ESP

El alzacola rojizo ha sufrido extinciones locales, fuertes declives
poblaciones y situaciones de conservación muy preocupantes a
causa de los biocidas y pérdida de hábitat.

DOMINGO
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AGENDA | AGENDA | AGENDA
TURISMO DE NATURALEZA INCLUSIVO

Vázquez & Torrente - Mirua
11:00 h

ESP

Rutas guiadas inclusivas para facilitar a personas con diversidad funcional la posibilidad de conocer y disfrutar de la naturaleza, pajarear, practicar senderismo o montaña todo/as junto/
as compartiendo experiencias y vivencias.

DOMINGO

MUJERES OBSERVADORAS DE AVES

U.Díaz,M.Cabau & M.Sánchez
11:30 h

ESP

DOMINGO

Presentación del club femenino “Lechuzas pajareras. Women
birder group” explicando los proyectos del club y sus objetivos.
Abriremos el debate en público para explicar las problemáticas
e intereses de estas, y dar voz a las mujeres que trabajan en la
ciencia, la conservación de las aves y sus hábitats.

CUSTÒDIA DELS TERRITORIS DE
L’ÀLIGA CUABARRADA PELS AGENTS
RURALS (A LES TERRES DE L’EBRE)
M.A. Readigos - Agents Rurals
12:30 h

CAT DIUMENGE

Vigilància, detecció i correcció de les activitats humanes que
afecten la conservació de l’àliga cuabarrada a l’Ebre.

LA REPRODUCCIÓ I MIGRACIÓ
DE LA TÓRTORA, MÉS ENLLÀ
DEL QUE CREIEM SABER
G.Bota & F. Sardà - CTFC
CAT DIUMENGE

CARPA 2 | CARPA 2 | MARQUEE 2

13:30 h

Presentació dels resultats obtinguts en l’estudi i projecció del
documental divulgatiu sobre la tórtora, creat per Toni Llobet.
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A PLASTIC OCEAN

SALVEMOS NUESTRO
MEDITERRÁNEO

Stop plastic pollution is the aim of this film. It documents the global
effects of plastic pollution and highlights workable technologies and
innovative solutions that everyone - from governments to individuals
- can do, to create a cleaner and greener ocean. A new award-winning
feature length documentary brought to you by a group of dedicated scientists, film-makers, social entrepreneurs, scholars, environmentalists
and journalists, that explores the fragile state of our oceans.

Amb l’objectiu de protegir la mar Mediterrània,
el biòleg marí i explorador de National Geographic Manu San Félix porta més de trenta anys
estudiant les seves amenaces sota la superfície. Per a visibilizar el declivi que estem provocant en la seva biodiversitat.

Friday 17:30 / Saturday 17:15 / Sunday 12:00

Sábado 20:00 - Carpa | Marquee 1

ENGLISH V.O.S.E.

52 min

OCELLS DE SEMBRA

LES AUS, UN GRESOL
DE COLORS

Iniciativa pionera que té com a objectiu principal saber com afecta els
ocells granívors la sembra de llavors tractades amb agroquímics en cultius de colza i cereal de les comarques gironines. L’estudi parteix de la
hipòtesi que la ingesta d’aquestes llavors per part dels ocells implica
que els productes agroquímics que contenen s’introdueixin a la cadena
tròfica, fet que pot perjudicar el medi ambient i la salut humana.

Entremig dels somriures de les quatre estacions, al ritme dels batecs de l’ànima de la natura, milers d’aus vingudes de racons llunyans
del món desperten el Delta de l’Ebre.

Divendres 18:30 / Dissabte 18:15 / Diumenge 13:00
15 min

Dissabte 19:00 - Carpa | Marquee 2

Català

30 min

ONE PLANET: OUR PLANET

La leyenda de Pale Male es un documental de
un joven belga, Frederic Lilien, que llega, desorientado, el año 1993 a Nueva York con la
intención de encontrarle un sentido a la vida.
En aquel momento, se establece en un edificio
cerca de Central Park un busardo colirojo, un
macho muy claro, casi blanco, a quien los neoyorquinos bautizan como Pale Male (macho
pálido). El resultado es prácticamente una historia de amor entre los habitantes de la ciudad
con el busardo, que acaba convirtiéndose en
un símbolo de la lucha por la supervivencia en
la jungla de cemento, además de una atracción
turística y lugar de peregrinaje. Una vida que
no está exenta de contratiempos, buenas noticias y peligros que provocan reacciones muy
emocionales entre los amantes del busardo.

CARPA 3 | CARPA 3 | MARQUEE 3

Saturday 12:30 & 19:00 / Sunday 11:00
ENGLISH V.O.S.E.

THE BIRDERS. A MELODIC JOURNEY
THROUGH NORTHERN COLOMBIA
Film produced by ProColombia in which, through the experience of the
best known ornithologist in Colombia, Diego Calderón, describes what
they call the “Northern Colombia Birding Trail” that begins in the desert
peninsula of Guajira, continues along the lush and iconic Sierra de Santa
Marta and ends in the unknown, but fascinating Sierra de Perijá.
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Video musical

THE LEGEND OF PALE MALE

The magnificent Netflix documentary series that calls for saving the natural world! With a colossal production of the highest level, it makes a
portrait of the planet Earth, its nature and wildlife, as rarely seen before.

45 min

ESP

Friday 19:00 / Saturday 16:00 / Sunday 13:30

Saturday 22:00 - Plaça de la font a Poblenou
del Delta

60 min

90 min

ENGLISH V.O.S.E.

DELTA BIRDING FESTIVAL 2019

AUDIOVISUALS | AUDIOVISUALES | AUDIOVISUALS

30 min
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ENGLISH V.O.S.E.
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J. Rius - Sigma
11:00

N. Reusens - Sony
AULA MIRADOR

SÁBADO 21

Jonathan Rius es un fotógrafo de las tierras del Ebro. En su taller nos hará
una aproximación diferente al habitual de los fotógrafos de naturaleza sobre como captar el espíritu del Delta, sus paisajes, naturaleza, gente..
R. Alcaraz - Casanova Foto
12:30

¿Cómo influye el equipo que usamos en nuestra creatividad? ¿qué es mejor,
la tecnología o la paciencia? ¿la velocidad de la cámara o la pericia del fotógrafo? Descúbrelo de la mano de Nicolas Reusens.

L. García - Olympus

AULA MIRADOR

SÁBADO 21

COLOR BAJO CONTROL
Si no quieres que todo dependa de un cristal o de una cámara, ven a esta
charla y aprenderás de qué depende el color y cómo hacer que dependa
de ti.

AULA MIRADOR | AULA MIRADOR | 360º TERRACE BUILDING

AULA MIRADOR

¿LA CÁMARA O EL FOTÓGRAFO?

FOTOGRAFIA CREATIVA

SÁBADO 21

18:00

11:00 Y 17:00

HAIMA OLYMPUS

TALLERS DE FOTOGRAFIA | TALLERES DE FOTOGRAFÍA | PHOTO WORKSHOPS

SÁBADO 21

SET DE MACROFOTOGRAFÍA
El joven fotógrafo Luca García nos enseñará la técnica de la macrofotografía. Prepárate a descubrir un mundo más allá de lo que puedas imaginar.

R. Alcaraz - Casanova Foto
SÁBADO 21

13:30

AULA MIRADOR

ENFOQUE Y PROFUNDIDAD DE CAMPO
Después de esta charla tendrás un control total sobre la profundidad de
campo en tus fotografías. Hablaremos del enfoque y aprenderemos a calcular la distancia hiperfocal y a aplicarla.
J. Bas - Nikon
SÁBADO 21

17:00

AULA MIRADOR

APUNTES SOBRE LA SERIE Z, LAS MIRRORLESS DE
NIKON PARA FOTOGRAFIA DE AVES Y FAUNA
Jordi Bas ha analizado su rendimiento en el campo de las cámaras mirrorless de Nikon y nos cómo ha conseguido las fotos de su presentación y nos
responderá cualquier cuestión sobre su funcionamiento.
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AGENDA | AGENDA | AGENDA

DISSABTE 10:30 / DIUMENGE 10:00

DISSABTE 13:30 / DIUMENGE 11:15

+ 4 ANYS

+ 6 ANYS

CARPA 4

EGAGRÒPILES DELTAIQUES

Construirem el nostre propi joc de dòmino amb la particularitat que a les
fitxes són diferents espècies d’ocells que haurem d’emparellar. Haurem
d’aprendre com són els ocells quan són polls, joves o adults i també haurem d’aprendre com canvia el seu plomatge en funció de l’època de l’any
o si són mascles o femelles.

Taller d’identificació i dissecció d’egagròpiles del Delta de l’Ebre per
conèixer el que mengen diverses espècies d’ocells.

+ 6 ANYS

CAT

DISSABTE 16:00
CARPA 4

+ 4 ANYS

CAT

CARPA 4

LES PETJADES DEL DELTA

TRENCACLOSQUES D’OCELLS

Identificarem algunes de les aus del Delta de l’Ebre mitjançant les seves petjades. Explicarem com la forma de les potes en parla de les
seves adaptacions concretes als diferents nínxols ecològics. També
construirem motllos de les seves petjades.

Gaudeix aprenent quins són alguns dels ocells més importants del
Delta mitjançant la confecció d’un trenca-closques on haurem de dibuixar, pintar i aprendre els colors, la forma i el nom d’alguna de les
aus que podem trobar al parc natural. Escull l’au que més t’agradi i
realitza el teu trenca-closques.
DISSABTE 17:00

DISSABTE 12:30
+ 4 ANYS

CARPA 4 | CARPA 4 | MARQUEE 4

CARPA 4

DÒMINO DE L’ORNITÒLEG

DISSABTE 11:30
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CAT

CAT

TALLERS FAMILIARS | TALLERES FAMILIARES | FAMILIAR WORKSHOPS

CAT

+ 6 ANYS

CARPA 4

CAT

CARPA 4

ELS ESTIMAOCELLS

MOIXONEGEM ?

Construirem un parell d’estimaocells amb tota la família amb diverses
feines: posar palla dins roba , pintar caixes niu, pintar la roba,…

Taller en que s’organitzen 6 jocs diferents que ensenyaran a aprendre
a quin grup pertanyen els diferents ocells, com identificar-los per la
seva silueta, com fer-ho visualment, com reconèixer els seus sons i
aprendrem quina és la morfologia dels diferents grups.
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DISBT 18:00 / DIUMG 12:15
+ 6 ANYS

CAT

CARPA 4

FEM UNA CAIXA NIU RECICLADA
Aprendrem a fer caixes niu i menjadores a partir d’objectes
i materials reciclats.

DIUMENGE 13:30
FINAL ZONA D’ÒPTICA

TALLERS FAMILIARS | TALLERES FAMILIARES | FAMILIAR WORKSHOPS

C

M

Y

CM

MY

ALLIBERAMENT D’OCELLS RECUPERATS

CY

CMY

Els Agents Rurals i tècnics del Parc Natural del Delta de l’Ebre
alliberaran ocells que s’havien trobat ferits i s’han pogut recuperar al Centre de fauna salvatge del Canal Vell.
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LA RÀDIO DEL SOMORUJO

AVES RAPACES
DE EUROPA

AVES RAPACES DE EUROPA es una completa guía que reúne los datos más

OLLÉ

recientes y actualizados sobre biología, ecología e identificación, de todas y cada

TRABALON

una de las 39 especies de rapaces presentes en Europa.

Una amplia introducción nos familiariza con el vocabulario y con los principales

• Distribución (se incluye un detallado mapa),

• Fenología y estatus a partir de los movimientos y migraciones,

FRAN
OLLÉ

• Requerimientos ecológicos predominantes,

TRABALÓN,

AVES RAPACES DE EUROPA

Programa de ràdio en directe amb José David
Muñoz.

aspectos de las rapaces. Luego, para cada una de las 39 especies se describe:

ALEX

• Aspectos sobre la reproducción y alimentación,
• Población y estado de conservación,

• 88 láminas de identificación con leyendas precisas sobre
los caracteres más diagnósticos.

Una obra completa con 700 fotografías
imprescindible para conocer
e identificar aves rapaces

Se ofrecen aspectos clave para la identificación así como todos los plumajes de
todas las especies (según edad, sexo, morfo o subespecie). Se muestran los datos
de biometría y longevidad, la diferenciación entre sexos, muda de las primarias,
voz y las variaciones geográficas y sobre los híbridos.
Se incluyen, además, un anexo con 14 collages realizados para esta obra y otro
con 14 láminas comparativas.

PRESENTACIÓN Y FIRMA

AVES QUE DEJAN
HUELLA

ÀLEX OLLÉ - FRAN TRABALON

AVES RAPACES
DE EUROPA

LUISA ABENZA

PRESENTACIÓN Y FIRMA

ISBN: 978-84-282-1697-5

Sábado 21

Programa de ràdio en directe

OMEGA

11:00 - 12:00

www.ediciones-omega.es

OMEGA

Sábado 21

OMEGA

CUB AVES RAPACES DE EUROPA FLEXIBOOK.indd 1

DISSABTE 21

13:00

ÀGORA

PODRÀ EUROPA TORNAR
A SER SALVATGE?
Col·loqui entre Jordi Palau, Francisco Diego i
Deli Saavedra, moderat per Miquel Rafa.

BURUNG. DE
AUSTRALIA A
NEPAL VIENDO
PÁJAROS

ANEM A VEURE
OCELLS. CATALUNYA,
RUTES PER OBSERVAR
LA NATURA TOT L’ANY
JORDI LLONGÁS

FRANCISCO TORRENTS
PRESENTACIÓN Y FIRMA

PRESENTACIÓ I SIGNATURA

Sábado 21

Dissabte 21

14:00 - 15:00

18:00

ÀGORA

An interview with Tim Birkhead and Xavier Ferrer by Abel Julien

TIM BIRKHEAD

16:30 - 17:00

BOOK SIGNATURE
Saturday 21th

ÀGORA | AGORA | AGORA

AGORA

JAUME
SAÑÉ

19:00 - 20:00

DELTA BIRDING FESTIVAL 2019

EVELYN
SEGURA

LASSI
RAUTIAINEN
FIGHTERS

COL·LECCIÓ
“CONÈIXER
LA NATURA”
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Saturday 21th

THE MOST PERFECT THING
THE WISDOM OF BIRDS
BIRD SENSE

Debate
12:30

BOOK SIGNATURE

UNDISCOVERED OWLS
PETRELS NIGHT AND DAY
THE SOUND APPROACH TO BIRDING

INVESTIGATING THE ROOTS OF
KNOWLEDGE IN ORNITHOLOGY

SUNDAY 22

17:00 - 18:00

MAGNUS ROBB

Col·loqui
DISSABTE 21

12:00 - 13:00

16/7/19 11:46

SIGNATURA LLIBRES

BOOK SIGNATURE

Diumenge 22

Sunday 22th

11:00 - 11:30

DELTA BIRDING FESTIVAL 2019

ADAPTARSE O
MORIR

PRESENTACIÓN Y FIRMA LIBRO
11:30 - 12:00

Domingo 22

12:00 - 12:30
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DEBATS I SIGNATURES | DEBATES Y FIRMAS | DEBATES AND SIGNATURES

AGENDA | AGENDA | AGENDA

AGENDA | AGENDA | AGENDA
PINGÜINOS
De Iñaki Relanzón

EXPOSICIONS I ALTRES | EXPOSICIONES Y OTROS | EXHIBITIONS AND OTHERS

L’exposició “Pingüinos” mostra una selecció
d’imatges fetes durant diversos anys a localitzacions com les Illes Malvines, les Illes Galàpagos o l’Antàrtida. Amb aquesta exhibició,
l’autor, Iñaki Relanzón, mostra algunes de les
escenes més espectaculars de la vida d’aquestes emblemàtiques aus, i consciencia sobre els
efectes que fenomens com el canvi climàtic estan produint a les seves poblacions. Es faran
tres sessions comentades per l’autor (dissabte
12:00 i a les 18:00, diumenge a les 12:00).

AVES DE METAL
De Luca García.
MónNaturaDelta es veurà envaït per unes
quantes ardeides sorgides de restes de metall.
Un cant absolut a l’art del reciclatge d’un jove
autodidacta com és en Luca García.

GRAFFBIRDS
De Roc Blackblock.

VINE A VEURE’NS
AL NOSTRE ESTAND.

Si t’agrada l’art, Graffbirds és per a tu. L’artista
urbà Roc Blackblock aplicarà la tècnica del graffiti a la temàtica ornitològica. Podreu veure’l al
final de les carpes d’expositors generals.

BIOCLICK
De BiObserva - SUEZ Water Spain.
Exposició de les fotografies del concurs BiOclick. Tota una iniciativa fotogràfica per la conservació de la biodiversitat.

LA BOTIGA
DE L’AMANT
DE LA NATURA

oryx@weboryx.com
C/ Balmes 71
08007 · Barcelona
T. +(34) 93 418 55 11

DELTA BIRDING FESTIVAL 2019

61

Why should a regular birder
be interested in eggs??

TIM BIRKHEAD
“Encara no sabem per
què els dels rapinyaires
nocturns són esfèrics, per
què els cabussets ponen
ous en punta o per què els
megapodes ponen ous tan
allargassats”

ENTREVISTES | ENTREVISTAS | INTERVIEWS

“Todavía no sabemos por
qué los de las rapaces
nocturnas son esféricos,
por qué los zapullines
ponen huevos en punta
o por qué los megapodos
ponen huevos tan
estirados”
“We do not yet understand
why the eggs of owls
are spherical; why little
grebes lay eggs that are
pointed at each end, or
why megapodes lay such
elongate eggs”.

All birds come from eggs. If
you are interested in birds, you
need to know how eggs are
made, how they are fertilized
and why they vary so much is
size, shape and colour. Most
birders know rather little about
the amazing biology of birds’
eggs. If you want one example
of why birds’ eggs are amazing,
it is the way they are fertilized
— you are in for a shock!
What bird egg draws your attention most?
The
guillemot’s
pyriform
(meaning pear shaped) egg has
excited so much comment –
and nonsense – that I realized
it would make a fascinating
study. I’ve spent the last six
years trying to understand why
guillemot eggs are the shape
they are. I have learned a lot
and I feel that we now have a
good answer to why guillemot
eggs are pear shaped. When I
tell people, they say ‘Why didn’t
I think of that’.

AGENDA | AGENDA | AGENDA
of surprises. Many ideas or discoveries we think of as ‘modern’ were actually made much
earlier. Looking at the history
of ornithology stops you re-inventing the wheel, and provides a wealth of new ideas.
I am impressed by Francis Willoughby and John Ray, who, in
the 1600s, produced the first
scientific book on birds. It is
magnificent (and easily available on the internet) It is called:
The Ornithology of Francis Willughby (1676). Each species account is fascinating.
Apart from doing research
work, are you a birder? Do
you have a local patch or favourite travel destinations?
In a way, Skomer Island (the
most beautiful place in the
world), and somewhere that
I’ve visited at least once each
year since c1972, is my local
patch. In addition, I love travelling to see birds. My favourites
are Peru and the Arctic – wonderful contrasts.

Do we still have questions
about the function or evolution of the egg?
Although we know why the guillemot’s egg is pear shaped, we do
not yet understand why the eggs
of owls are spherical; why little
grebes lay eggs that are pointed
at each end, or why megapodes
lay such elongate eggs.

“No tinguem gaire
por a creure la
nostra oïda!”

Which is the technique to
record birdcalls of nocturnal
migrants?
I choose a site and leave my
equipment recording there all
night, sometimes every night
for a whole season. Although
I like to listen to nocturnal
migration live, I also like to
sleep at night and so I do my
listening during the day. I have
collaborators in at least three
countries I have never even visited but I am always the person
analysing these recordings.
Last autumn I analysed several
thousand hours. The time-saving trick is to skim through
sonograms at high speed and
just stop to listen when you detect a bird call by the shape in
the sonogram.
You have recorded new, undescribed calls of some birds
in migration, how do you
come to know what species
they belong to if they are
new?
The most obvious way is to find
matching calls given during the
day but another is to find repeated associations between
a known call type and an unknown one. An example of this
is the poorly known buzzing
flight calls of Pied Flycatcher
often being associated with

You have studied the history of ornithology, what pioneers do you think are the
most outstanding from this
perspective?
Studying the history of ornithology is a revelation: it is full
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“¡No tengamos
demasiado miedo
en creer a nuestros oídos!”

the well-known wit call. There
are many cases where a mystery has been solved by teamwork, a good example being
the flight call of Baillon’s Crake.
We are still working on Little
Crake though. Isn’t that amazing when you think about it?
The flight call of a widespread
European water bird still not
identified in 2019. I would love
to crack that one!
Is there going to be a network of recording stations
in the Western Palearctic?
Some in Iberia?
At present there are only informal networks of recording
stations and in Iberia I am only
aware of myself and a couple
of others. More ‘nocmiggers’
across the peninsula would be
very welcome. This field is still
so new that even the most experienced are still on a steep
learning curve. In the future,
we may use software-based
identification to give compatible counts, removing the bias
created by greatly differing
listening skills. This would then
become a more formal network. However, I would hate
to take the human listening dimension out of this too much.
Nothing can beat the surprise
of hearing in real time a flock
of Common Scoters passing

“Let’s not be too
afraid to believe
our ears!”

over a steppeland habitat of
the Iberian interior far from
the sea.
Since birders are somewhat
crazy, do you think this
will become a new form of
twitching?
Well there are already quite
a few nutcases gravitating towards this new field, myself
included! Certainly, the thrill of
detecting something unexpected is a major drive. I always
used to do ‘nocmig’ at migration hotspots. Then, when I decided to give my back garden a
go, I got an Upland Sandpiper!
But I can feel almost as excited when I finally record a long
awaited commoner species for
the first time. My first Bluethroat comes to mind, or my
first Firecrest. Will this become
a new form of twitching? Well,
perhaps in some senses yes.
Like me, others will be thrilled
by novelty but I hope competition will not corrupt people’s
high standards. On the other
hand, nocmig is a powerful
new tool and while remaining
keenly aware of our limitations, let’s not be too afraid to
believe our ears.
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Andalucía es un gran corredor de las rutas migratorias
gracias a su estratégica ubicación, entre el Atlántico y el
Mediterráneo y la cercanía con África del Estrecho de
Gibraltar.
Se encuentra entre las regiones de Europa con mayor
número de espacios pertenecientes a la Red Natura 2000,
que engloba a las áreas más importantes de conservación
de la biodiversidad. Este tejido de espacios protegidos
conforma el hábitat de innumerables especies de aves.
La gran variedad de ecosistemas por su privilegiada
diversidad geográﬁca hace de Andalucía un verdadero
paraíso para los amantes de la observación de las aves en
sus hábitats naturales.
Una actividad en auge del turista de naturaleza, tanto
cientíﬁco como aﬁcionado, que apreciamos por sus
cualidades y valoramos por sus sinergias entre territorios,
productos y recursos. Y que fomentamos con los
numerosos equipamientos públicos existentes:
observatorios, centros de visitantes, miradores…
Así es Andalucía y no deberías perdértela.
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DIVENDRES 17:00 / DISSABTE 10:30 i 17:00 / DIUMENGE 10:30

DISSABTE i DIUMENGE 07:30

GRATUÏT PER NENS

PAGAMENT

3 € MAJORS DE 14 ANYS

RECEPCIÓ MNDE

20 €

FUNDACIÓ PLEGADIS

EMPRÈN EL VOL

EL PARATGE DE VILACOTO

Experts ornitòlegs de l’Institut Català d’Ornitologia us ajudaran a iniciar-vos
en el món dels ocells. Farem sortides guiades als voltants de MónNatura
Delta, en les que aprendreu a identificar la diversitat d’ocells que visiten
aquest entorn únic a tocar de la llacuna de la Tancada.

Visitarem amb la Fundació Plegadis el paratge de Vilacoto una gran llacuna
gestionada exclusivament amb finalitats cinegètiques, tancada al públic, i
que per tant, no és accessible als ornitòlegs. Podreu descobrir de la mà de
l’ornitòleg Sergi Sales, aquest espai amagat del qual molts visitants del Delta
no n’han sentit parlar mai.

DIVENDRES 18:00 / DISSABTE 07:00 i 18:00 / DIUMENGE 07:00

DISSABTE i DIUMENGE 08:00

PAGAMENT

PAGAMENT

15€

RECEPCIÓ MNDE

20 €

MIRADOR DE MIGJORN

PHOTOLYMPUS

UN PARADÍS SECRET DEL DELTA

Sortida guiada diurna a un indret a prop de MónNatura Delta per a un grup
reduit, de la mà de Quim Ferrando, expert fotògraf de Photo Logistics per a
fer una sessió de fotografia de fauna i paisatge d’alta qualitat.

La llacuna de l’Alfacada és una de les menys conegudes del Delta per ser
una reserva natural. Tindrem l’oportunitat de fer una visita especial per
conèixer aquesta joia del Delta acompanyats d’un guia fotògraf de luxe Mariano Cebolla. L’activitat també Inclou sessió d’anellament científic a càrrec
de Pere Josa.

DIVENDRES i DISSABTE 19:30

DISSABTE I DIUMENGE 07:00

PAGAMENT

PAGAMENT

15€

RECEPCIÓ MNDE

15€

ENTRADA MNDE

OCELLS DE LA NIT

LUMIX DELTA PHOTO TOUR

Activitat que consisteix en una sortida guiada nocturna per descobrir i escoltar
les aus que es desperten per la nit. Anirem de la mà de Iago Brugnoli, tècnic local expert de Picampall. A més a més, Leica deixarà a disposició dels assistents
prismàtics de visió nocturna.

Els fotògrafs Iñaki Relanzón i Xavi Curto ens faran un tour fotogràfic per diferents llocs del PN del Delta de l’Ebre. Durant la sortida, ens ajudaran a millorar
les diferents tècniques fotogràfiques aplicades al món de l’ornitologia i del
paisatge. Els assistents també podran provar diferents equips Lumix.
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AGENDA | AGENDA | AGENDA

DISSABTE I DIUMENGE 09:00

DISSABTE I DIUMENGE 16:30

PAGAMENT

GRATUÏT NENS

15€

EMBARCADOR CA LA NURI

3 € MAJORS DE 14 ANYS

FUNDACIÓ PLEGADIS

UN RIU D’OCELLS

ANELLAMENT D’OCELLS EN MIGRACIÓ

Navegarem amb vaixell pel riu Ebre des de la desembocadura fins a l’illa de Gràcia on hi haurà l’oportunitat d’observar molts dels ocells del Delta que habiten al
riu i les seves illes on, en època de migració, hi pot aparèixer qualsevol espècie.

Activitat que consisteix en la mostra d’anellament científic amb un guia especialitzat com en Sergi Sales a la Fundació Plegadis.

DISSABTE I DIUMENGE 08:00

DISSABTE 18:00 / DIUMENGE 07:30

PAGAMENT

PAGAMENT

15€

ENTRADA DE MNDE

15 €

RECEPCIÓ MNDE

ELS SONS AMAGATS DEL DELTA

GREEN BIRDING

L’Eloïsa Matheu ens descobrirà els sons amagats del Delta. Disposarem
de material cedit per Olympus per tal de gravar els sons de dintre del
canyissar, herbassars i qualsevol altre racó imaginable, incloent-hi sota
l’aigua amb l’ús de gravadores subaquàtiques. Recomanable que porteu
els vostres auriculars.

Els experts en Green birding, Ponç Feliu i Gary Prescott, ens faran de guies
durant el recorregut circular de 17 km en Deltacleta, la bicicleta elèctrica del
Delta. Circularem al voltant de la llacuna de la Tancada aprofitant tots els
miradors per a l’observació d’aus, i també visitarem els aiguamolls de depuració de l’Embut que ens permetran observar un racó únic.

DISSABTE I DIUMENGE 08:00

DISSABTE 18:00

PAGAMENT

PAGAMENT

15€

ENTRADA DE MNDE

10€

ENTRADA DE MNDE

RASTREJANT EL DELTA

PHOTOLYMPUS JUNIOR

Sortida pràctica per a detectar rastres d’animals a la natura, identificar plomes d’ocells i descobrir multitud de secrets que la natura ens amaga davant
mateix nostre, amb l’experta rastrejadora Luisa Abenza, autora de “Aves que
dejan huella”.

Sortida adreçada a joves de 12 a 18 anys per l’entorn de MonNatura Delta
de la mà d’un jove expert fotògraf, Luca García per millorar les tècniques
fotogràfiques de paisatge i ornitofauna. Si ets un jove que s’inicia en la fotografia, aquesta activitat t’interessa molt!
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DISSABTE 22:00
15€

DISSABTE 19:00
ENTRADA MNDE

PAGAMENT

EL CEL NOCTURN DEL DELTA

Durant la sortida guiada nocturna enregistrarem els reclams que emeten
els ocells en migració per la nit, de la mà –i l’orella- de Magnus Robb i José
Luis Copete, dos experts que han descobert sons d’ocells comuns que mai
no havien estat enregistrats...

Fotografiarem el firmament sense contaminació lumínica de la mà dels experts de CELÍSTIA PIRINEUS que ens portaran elements d’observació astronòmica espectaculars. Tindreu una visió diferent del cel deltaic!.

PAGAMENT

SORTIDES GUIADES | SALIDAS GUIADAS | GUIDED TOURS

RECEPCIÓ MNDE

ELS SONS DE LA MIGRACIÓ

DISSABTE 19:00
15€

DIUMENGE 08:00
RECEPCIÓ MNDE

PAGAMENT

30 €

PORT DE L’AMPOLLA

COMPTAR ELS OCELLS NOCTURNS

LES AUS PELÀGIQUES DEL DELTA

Aprendrem els cants i reclams d’ocells nocturns, com trobar-los, com comptar-los i aprofitarem els coneixements de Jordi Baucells per anar a cercar
mussols, òlibes, mussols banyuts i sibocs pel Delta.

Sortida a 10 o 15 milles mar endins per observar les aus marines que habiten la costa mediterrània: la baldriga balear, gavines, xatracs, ocasionalment algun paràsit i potser aquest any sortint des de l’Ampolla podrem
veure algun cetaci.

DISSABTE 19:00
PAGAMENT
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15€
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PAGAMENT

DIUMENGE 08:00
RECEPCIÓ MNDE

PAGAMENT

15€

ENTRADA MNDE

LA NIT DE RATPENATS

PHOTODIGISCOPING

Activitat que consisteix en una sortida guiada nocturna per descobrir uns habitants molt singulars al Delta, els ratpenats, de la mà de Xavier Puig, Maria
Mas i Carles Flaquer, tècnics experts del Museu de Ciències Naturals de Granollers. Els desplaçaments es faran amb vehicle privat. Afina els teus sentits!

L’experta Rosa Matesanz ens donarà a conèixer, millorar i practicar la tècnica
del digiscoping amb càmeres i del phonescoping amb mòbils de la mà. Swarovski Optik, posarà a disposició dels assistents 4 equips complerts de telescopi,
trípode, ròtula i els adaptadors corresponents per tal que els participants puguin practicar amb aquests equips si no disposen d’equip propi.
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DIUMENGE 16:30
PAGAMENT

10€

RECEPCIÓ MNDE

C

M

Y

CM

Caixes niu, menjadores, abeuradors, refugis per ratpenats,
grana, hotels per insectes, larves deshidratades, boles de
greix, premses botàniques, cacauets, caixes per
rapinyaires, complements, refugis per mamífers i
molt més..!

MY
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CY

CMY

K

DELTA HOT SPOTS
Com a cloenda del festival podreu fer diverses sortides guiades a indrets
singulars del delta. En concret, sis sortides el diumenge tarda per gaudir
de sis racons del Delta: El Violí, el Goleró, l’Embut, la Barra del Trabucador, el Bosc de la Comandanta i la zona de Rasquera/El Perelló. Però no
anireu sols, estareu acompanyats per representants dels equips ornitològics més famosos que tenim i que han participat en multitud de maratons ornitològiques arreu del món.
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VISITA EL NOSTRE ESTAND
APROFITA LES OFERTES
DEL DBF!
DELTA BIRDING FESTIVAL 2019

ORGANITZA:

COL·LABORA:

COL·LABORADORS ESPECIALS:

PATROCINADORS D’ACTIVITATS:

PASSION ED
8x32 ED | 10x32 ED
8x42 ED | 10x42 ED

AMB EL SUPORT DE:

www.gp-optics.com

PASSION HD
8x42 HD | 10x42 HD
8.5x50 HD | 10x50 HD

