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INTRODUCCIÓ – INTRODUCCIÓN - INTRODUCTION
La celebració d’aquest festival al Delta de l’Ebre, un dels espais naturals més importants de la
Mediterrània Occidental, vol oferir un programa d’activitats ampli i esperem que molt atractiu, amb
conferències, cursos, tallers, concursos, etc… acompanyat d’una gran fira de productes i serveis per
l’ornitòleg i persones que gaudeixen de la natura en general.
El 2015 serà la segona edició de l’únic festival ornitològic que se celebra a l’estat espanyol que
destina el benefici econòmic de les entrades a projectes relacionats amb l’avifauna.
El Delta Birding Festival se celebra a MónNatura Delta, un conjunt d’instal·lacions situades a la part
inferior de la llengua del delta de l’Ebre, en un paisatge d’arrossars i llacunes molt característic i de
gran riquesa en una de les zones humides més importants de l’Europa occidental. Terra i aigua
s’uneixen i creen un escenari propici per a la concentració d’una fauna única i variada, sobretot
d’aus aquàtiques.

La celebración de este festival en el Delta del Ebro, uno de los espacios naturales más
importantes del Mediterráneo Occidental, quiere ofrecer un programa de actividades amplio y
esperamos que atractivo, con conferencias, cursos, talleres, concursos, etc… acompañado de una
gran feria de productos y servicios para el ornitólogo y personas que disfrutan de la naturaleza en
general.
El 2015 será la segunda edición del único festival ornitológico que se celebra en el estado español
que destina el beneficio económico de las entradas en proyectos relacionados con la avifauna.
El Delta Birding Festival se celebra en MónNatura Delta, un conjunto de instalaciones situadas en
la parte sur de la lengua del delta del Ebro, en un paisaje de arrozales y lagunas muy
característico y de gran riqueza en una de las zonas húmedas más importantes de Europa
occidental. Tierra y agua se unen y crean un escenario propicio para la concentración de una
fauna única y variada, sobre todo de aves acuáticas.
The celebration of this Festival in the Ebro Delta, one of the most important wetlands in the Western
Mediterranean, is intended to offer a comprehensive program of attractive activities including talks, courses,
workshops and contests. This will be accompanied by a large fair of products and services for the dedicated
naturalist and nature lovers.
2015 will see the second edition of the only birding festival in Spain that sets aside the profit from ticket sales to
projects related bird monitoring and conservation works on bird distribution and bird population studies.
The Delta Birding Festival will take place in MónNatura Delta a set of facilities located in the Ebro delta,
surrounded by a landscape of rice fields and lagoons in one of the most important wetlands in Western Europe.
Here, land blends with water and creates an ideal environment for a rich wildlife, especially water birds.
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CONFERÈNCIES – CONFERENCIAS - LECTURES
CARPA CONFERÈNCIES – CARPA CONFERENCIAS – CONFERENCE ROOM
DIVENDRES – VIERNES - FRIDAY
TÍTOL – TÍTULO - TITLE
17:00 – 18:00

Ecologia i espècies amenaçades: nous reptes de
conservació per al S.XXI

Ricard GutiérrezDept Territori i Sostenibilitat
Generalitat

18:00 – 19:00

Kerguelen: un any entre albatros i pingüins

Joan Ferrer

19:00 – 20:00

Maratons, Big Years i la seva versió ECO

Aleix Comas i Ponç Feliu

DISSABTE – SÁBADO - SATURDAY
TÍTOL – TÍTULO - TITLE
10:00 – 11:00

Tres històries de conservació sense final

Carles CarbonerasRSPB

11:00 – 12:00

What it takes to rediscover & discover 6 Petrel
species

Hadoram Shirihai

12:00 – 13:00

The raptors identification trip

Dick Forsman

13:00 – 14:00

Del Ártico al Antártico: experiencias de un guía
ornitológico por el mundo

Daniel López-VelascoBirdquest

15:00 – 16:00

Northern Gamebirds

Markus Varesvuo

16:00 – 17:00

Desvelando la ecología del movimiento de las
aves: programa Migra de SEO/BirdLife

Javier de la Puente & Ana BermejoSEO/Birdlife

17:00 – 18:00

Looking for the Goshawk

Conor Mark JamesonRSPB

18:00 – 19:00

The Desert Tawny Owl,
From the prophet Isaiah to modern ornithology

Hadoram Shirihai

19:00 – 20:00

Tocats de l'Ala

Fúlvia Nicolàs i Joan Pavia
TV3

DIUMENGE – DOMINGO - SUNDAY
TÍTOL – TÍTULO - TITLE
10:00 – 11:00

El declive silencioso de un pájaro muy común: el
gorrión en Cataluña

Javier Quesada
Museu Blau

11:00 – 12:00

Aves en un papel

Juan Varela

12:00 – 13:00

Diálogo sobre ilustración y arte naturalista

Juan Varela y Toni Llobet

13:00 – 14:00

La llista patró dels ocells del Delta de l’Ebre

David BigasPNDE
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CONFERÈNCIES – CONFERENCIAS - LECTURES
DIVENDRES – VIERNES - FRIDAY
17:00 – 18:00
@gutarb

Ecologia i espècies amenaçades:nous reptes de conservació per al S. XXI
Per Ricard Gutiérrez – Dept. Territori i Sostenibilitat Generalitat

Per què marxen de Catalunya les gavines corses? Com és que gairebé han desaparegut
els corriols camanegres del Delta de Llobregat? Per què no nien baldrigues a la nostra
costa? Com és que hi ha més espècies amenaçades al canyissar d’Utxesa que a d’altres
aiguamolls del país? Què està passant als nostres hàbitats 30 anys després de protegir
els primers parcs? Mirarem de reflexionar sobre aquests aspectes i les seves derivades
ecològiques i de conservació.
Biòleg especialitzat en zoologia i postgrau en economia i gestió del medi ambient per la
UB. Va ser 15 anys seguits director de les Reserves Naturals del Delta de Llobregat i
treballa en la conservació de la biodiversitat litoral i marina a la Generalitat de
Catalunya. Col·labora amb revistes internacionals de birdwatching i gestiona des de fa
15 anys la web www.rarebirdspain.net

Kerguelen: un any entre albatros i pingüins

18:00 – 19:00

Per Joan Ferrer

Situat a la zona dels furiosos cinquanta al sud de l'oceà
Índic, l'arxipèlag de Kerguelen, batejat amb el nom d'Illes de
la Desolació pel capità Cook, és lloc de cria per a milions
d'ocells i mamífers marins. En aquesta xerrada,
descobrirem la fauna i els paisatges d'aquest indret remot
del planeta i coneixerem les activitats científiques que s'hi
duen a terme.
Biòleg apassionat per l'ornitologia des de ben petit. És
anellador de l'ICO i ha col·laborat en múltiples projectes
relacionats amb l'estudi dels ocells amb un principal interès
pels ocells marins. En finalitzar els seus estudis va passar un
any a les Illes Kerguelen, al sud de l'oceà Índic, com a tècnic
de camp per al programa: "Ocells i mamífers marins,
indicadors del canvi global a l'oceà Austral" de l'Institut
Polar

19:00 – 20:00

Maratons, Big Years i la seva versió ECO
Per Ponç Feliu i Aleix Comas

Dos apassionats dels ocells que han participat en
maratons, big years i tota mena d'activitats ornitològiques
intensives a Catalunya i en altres zones del món. Formen
part del Tramuntana Birding Team, l'equip que té el rècord
europeu amb 217 espècies d'ocells observades en 24
hores.
Aleix parlarà dels conceptes de marató i big year que hi
ha en diferents zones del món, qui té els rècords i com
funcionen aquestes activitats a la resta d'Europa i els
EEUU, explicant les seves experiències de primera mà en
l'arena internacional.
Ponç ha dut a terme, a més, un EcoBigYear en el què es va
recórrer tot Catalunya en bicicleta per assolir el màxim
nombre d'espècies i ens explicarà com una activitat així
pot ser d'extenuant i engrescadora a l'hora.
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CONFERÈNCIES – CONFERENCIAS - LECTURES

DISSABTE – SÁBADO - SATURDAY
10:00 – 11:00
@carbonectrix

What it takes to rediscover & discover 6
Petrel species

Tres històries de conservació sense final
Per Carles Carboneras – RSPB

Una part important de la conservació consisteix a
convèncer aquells que han de prendre decisions. Per
il·lustrar-ho, tres històries recents viscudes des de dintre
en la meva feina a la RSPB/BirdLife: la campanya per evitar
la legalització a Europa del diclofenac (la substància
química responsable de la mort de milers de voltors a
l'Índia), el programa de conservació dels petits ocells
migradors i l'adopció de la nova legislació europea sobre
espècies invasores.
Conservacionista amb una llarga experiència treballant
per a ONGs, per a organitzacions internacionals i per a
governs. Format en Biodiversitat i en Dret, combina la
ciència i la política per impulsar mesures reals de
conservació. A la RSPB coordina el programa d'espècies
invasores de BirdLife per a tota Europa. Els darrers dos
anys ha tingut un paper molt actiu en l'adopció del
Reglament UE sobre espècies invasores i actualment lidera
una coalició d'ONGs per promoure una llista d'espècies
prou àmplia i representativa, en col·laboració amb la
UICN.

By Hadoram Shirihai

11:00 – 12:00

Here Hadoram will describe what it takes to fulfill his
life mission in seeking to study the rarest of the world’s
petrels, while he end up with finding the Beck's Petrel
(rediscovered, 2003), the Vanuatu Petrel (first
documented at sea, Vanuatu 2006), the Magnificent
Petrel (newly described, Vanuatu 2007), the Zino’s
Petrel (first documented at sea, Madeira 2008), the Fiji
Petrel (first documented at sea, Fiji 2009) and the
Mascarene Petrel (first documented at sea, Reunion
2012). But in each of the world’s three main oceans he
left with finding one to three unidentified/unsolved
form of petrel types, which mean that he about to do
go back and to do it all over again…

@shirihai

The raptors identification trip
By Dick Forsman

For a recent book project on raptor identification Dick
had to visit the different corners of the Western
Palaearctic region in order to connect with as many
raptor species as possible, and not only species, but
also subspecies and other geographically isolated
subpopulations. This lecture is about the birds and
some of the discoveries from these trips.
Dick Forsman is a Finnish zoologist and
photographer, with a lifelong interest in birds of prey.
After years of research on breeding ecology of several
raptor species he developed and interest for
identification matters and is now widely regarded as
one of the main authorities on plumage and moult of
Western Palaearctic raptors.

12:00 – 13:00
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CONFERÈNCIES – CONFERENCIAS - LECTURES

DISSABTE – SÁBADO - SATURDAY
13:00 – 14:00
@birdquest

Del Ártico al Antártico: experiencias de un guía
ornitológico por el mundo
Por Daniel López-Velasco – Birdquest

En la charla se hablará sobre los diversos viajes realizados
por el autor, a lo largo de los 5 continentes, guiando para la
empresa Birdquest. Desde aves del paraíso en Nueva
Guinea, a pingüinos en las islas subantárticas o quetzales
en los bosques neotropicales, y acompañada de muchas
anécdotas, la charla intentará acercar al público, desde
dentro, la poco conocida labor del guía ornitológico
mundial.
Dani López- Velasco es un joven pero experto ornitólogo
español que vive en Asturias. Se inició en la observación de
aves en la inusualmente temprana edad de los cinco años,
dedicándose especialmente a las aves costeras, gaviotas y aves marinas. Cuando tenía 10 años, encontró el tercer registro
de collalba desértica para España, y a partir de esta experiencia rápidamente se convirtió en uno de los mejores
referentes en la identificación de aves de España. Además, es pionero en la organización de salidas pelágicas para ver
aves marinas en el cantábrico y en la isla de Lanzarote. Sin embargo , su verdadera pasión es la observación de aves a
nivel mundial, lo que le ha llevado a realizar numerosos viajes a mas de 50 países de todos los continentes. Licenciado en
medicina, tras trabajar un tiempo en un hospital, lleva ya 3 años guiando para la agencia de viajes ornitológicos más
prestigiosa del Reino Unido.

Northern Gamebirds

15:00 – 16:00

By Markus Varesvuo

The presentation showcases the eight northern gamebird
species, their everyday lives, the highlights, the dangers,
the habitats. It is also an insight into the work of a wildlife
photographer as he is gradually getting deeper and more
committed to one single project – how one can get
immersed in the mostly hidden and delightfully fabulous
world of gamebirds.
After 20 years in the business world, Markus turned his
life-long hobby of bird watching and photography into fulltime professional wildlife photography in 2005. His work is
exclusively about birds, concentrating on the Western
Palearctic species. The reason for narrowing the focus to
Europe’s birds from the birds of the world is simple –
no-one life-time is enough to capture the true essence of all the species. And that is what Markus wants to do; to dig in
ever deeper into the world of these winged creatures, by the means of photography.

16:00 – 17:00

Desvelando la ecología del movimiento de las aves: el
programa Migra de SEO/BirdLife
Por Javier de la Puente & Ana Bermejo – SEO/Birdlife

Desde 2011 SEO/BirdLife está desarrollando el programa Migra. Su
objetivo es conocer con detalle los movimientos y migración de las
aves de España, empleando los más modernos sistemas de
seguimiento remoto de aves (emisores satélite, emisores GPS-GSM,
geolocalizadores). La migración del águila calzada, la carraca
europea y la cigüeña blanca ya se conocen con precisión gracias a
los primeros años de trabajo del programa.
Javier y Ana desde hace más de 15 años se dedican al estudio de la
ecología y migración de las aves, principalmente de paseriformes y
de rapaces, inicialmente a través del anillamiento y en la actualidad
a través de los nuevos sistemas de seguimiento remoto de aves.

DELTA BIRDING FESTIVAL 2015

9

CONFERÈNCIES – CONFERENCIAS - LECTURES

DISSABTE – SÁBADO - SATURDAY
17:00 – 18:00

Looking for the Goshawk
By Conor Mark Jameson - RSPB

@ConorMJameson

Conor M. Jameson is an author and conservationist, working in the UK for the
RSPB, in communications. Conor has spent many years looking for the elusive
Goshawk, a search that reveals many things about our relationship with wild
nature, and which culminated in his widely praised book, Looking for the
Goshawk (Bloomsbury, 2013).
In this talk, Conor explains his fascination for the species, the 'phantom of the
forest', and the people and places (including Spain) he got to know in the
course of his investigation.

The Desert Tawny Owl,
From the prophet Isaiah to modern ornithology
By Hadoram Shirihai

18:00 – 19:00
@shirihai

Here Hadoram will describe how his native ‘biblical’ owl, Strix hadorami,
could go overlooked for almost 150 years in ornithological history, and
how slowly we are learning about this mysterious and unique owl
species. Indeed, the first-ever documentation of its breeding was only
happened in April-May 2015, with the first exposure of the 10 minutes
video clip will close the lecture.
Hadoram grew up in Israel where he discovered 10 new species for
the Western Palearctic and 50 for Israel. In 1984 he founded the
Eilat Birding Center in Israel.
He is the main author of The Birds of Israel; A complete guide to Antarctic wildlife: the birds and marine mammals of the
Antarctic continent and the Southern Ocean; Whales, Dolphins and Seals: A Field Guide to the Marine Mammals of the
World; Sylvia Warblers; and the Macmillan Birder's Guide to European and Middle Eastern birds.
He is also developing The Tubenoses Project together with Vincent Bretagnolle and is working on the Handbook of
Western Palearctic Birds co-authored with Lars Svensson and on a definitive monograph about the Wheatears.
He is the only person that has seen all species and subspecies of albatrosses, petrels, shearwaters and storm-petrels
of the world, and has photographed virtually all of them, as well. He has discovered or rediscovered 6 species of
gadfly petrels: Beck’s Petrel (Pseudobulweria becki), Vanuatu Petrel (Pterodroma occulta), Fiji Petrel (Pterodroma
macgillivrayi), Zino’s Petrel (Pterodroma madeira), Magnificent Petrel (Pterodroma brevipes magnificens) and
Mascarene Petrel (Pterodroma aterrima). He is still searching for the lost and possibly extinct Jamaican Petrel
(Pterodroma caribbaea).

Tocats de l’ala

Per Fúlvia Nicolàs i Joan Pavia – TV3
Fúlvia Nicolàs i Joan Pavia són els autors de "Tocats de
l'Ala", la sèrie de divulgació sobre ocells i ocellaires que
estrena TV3 aquesta tardor. Periodista i realitzador,
treballen al departament de Nous Formats de TV3 des
de la seva creació, ja fa vint anys. Han participat en
nombroses sèries i programes documentals. Fa un any
i mig, quan van presentar el projecte d'una sèrie sobre
ocells, no tenien ni idea d'ornitologia. Des d'aleshores
han sortit cada dia amb la guia i els prismàtics, s'han
convertit en addictes a Ornitho, estan en un grup de
whatsapp ocellaire i tenen el jardí ple de menjadores.
Només els falta alimentar-se de cucs de la farina.
Gràcies al programa han vist galls fers, mallerengues de
bigotis i ocells de tempesta, han acaronat mussols
pirinencs i han espiat la còpula del coll-verd. En resum:
pel col·lectiu ocellaire són uns privilegiats (sens dubte,
sense merèixer-ho) però per la resta de la Humanitat
s'han convertit en un parell de freaks...
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CONFERÈNCIES – CONFERENCIAS - LECTURES
DIUMENGE – DOMINGO - SUNDAY
El declive silencioso de un pájaro muy común: el gorrión en
Cataluña
Por Javier Quesada – Museu Blau

Licenciado en biología, actualmente trabaja como conservador e
investigador en el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. Ha
publicado numerosos artículos científicos en gran cantidad de revistas de
investigación por todo el mundo. Es también investigador asociado al
Institut Català d'Ornitologia, del cual también es miembro de su Junta
Directiva.

10:00 – 11:00

Ha investigado aspectos de la coloración de los pájaros y su influencia en
la selección sexual para el apareamiento y está estudiando una temática
que tiene preocupados a los ornitólogos de toda Europa: el declive de un
pájaro tan habitual como el gorrión común. Este pájaro, todavía muy
habitual y presente en prácticamente todo el territorio de Cataluña, está
mostrando una bajada preocupante en todos los sitios. ¿Cuáles son las
causas? ¿La actividad humana influye? ¿Qué se puede hacer? Hasta
dónde llegan los conocimientos actuales, esta charla dará respuestas.

Aves en un papel

Por Juan Varela

11:00 – 12:00

Biólogo y artista. En una primera etapa trabajó como investigador en
colonias de aves marinas en el norte de África y participó en varios
proyectos de conservación. Es co-fundador de la Mediterranean Seabird
Association (MEDMARAVIS, Francia) En 1986 fue contratado como Director
de SEO/BirdLife, cargo que ejerció durante cinco años antes de dedicarse
por entero a la pintura.
Desde 1975, sus obras han ilustrado enciclopedias de fauna, más de 40
libros y numerosas publicaciones periódicas. Es autor o coautor de 23
libros incluyendo la Guía de las Aves de España (más de 30.000 ejemplares
vendidos) y Entre Mar y Tierra, una visión personal sobre las marismas
litorales andaluzas, con apuntes del natural y diario de viaje.
Fue el primer español seleccionado por el jurado de la muestra Birds in Art
del LeighYawkey Woodson Art Museum de Wisconsin y por el de la Society
of Wildlife Artists para la exposición anual de esta sociedad en las Mall
Galleries de Londres.
Ha expuesto en más de 30 museos y galerías de España, Portugal, Francia,
Holanda, Reino Unido, Israel y EEUU y ha comisariado diversas
exposiciones sobre arte y naturaleza, cuatro de ellas en Cáceres.
Desde 1992 colabora de forma regular en proyectos internacionales de la
Artist for Nature Foundation (Holanda) de la cual es el representante oficial
en España. Fue elegido Signature Member de la Artists for Conservation
(Canadá).
Su obra parte de observaciones del natural, para lo cual ha viajado a
lugares tan diversos como Alaska, Tanzania, Turquía o Ecuador.
Es requerido con frecuencia por organismos públicos y privados para dar
cursos y seminarios sobre wildlife art.

Diálogo sobre ilustración y arte naturalista
Por Juan Varela y Toni Llobet

12:00 – 13:00

Coloquio entre Juan Varela y Toni Llobet, dos grandes profesionales
de la ilustración naturalista, que comentarán ventajas e
inconvenientes de sus distintas técnicas de trabajo, desde los
apuntes al natural a la ilustración con tabletas gráficas, desde la
perspectiva puramente artística a las necesidades de la ilustración
científica.
El coloquio se plantea abierto a la participación del público.
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CONFERÈNCIES – CONFERENCIAS - LECTURES
DIUMENGE – DOMINGO - SUNDAY
La llista patró dels ocells del Delta de l’Ebre
Per David Bigas – Parc Natural del Delta de l’Ebre

El delta de l’Ebre és conegut internacionalment pels ocells. La seva elevada
diversitat, les grans concentracions que assoleixen en determinades èpoques de
l’any i la relativa facilitat amb la qual es poden observar són motius d’atracció i de
satisfacció per als naturalistes en general, però també per als ornitòlegs més
exigents.
Aquesta publicació constitueix la segona edició de la Llista Patró dels ocells del
delta de l’Ebre, iniciada el 2012. Aquesta nova edició respon a algunes novetats, de
diversa naturalesa, com ara la incorporació de nous tàxons, la modificació en
l’estatus i el grau d’abundància d’alguns ocells i, finalment, la incorporació de les
importants propostes taxonòmiques i nomenclaturals formulades als darrers anys
Una llista patró és un catàleg de tots els tàxons, en aquest cas d’ocells, registrats
en un àmbit geogràfic concret. La vocació de les llistes patró és esdevenir un
13:00 – 14:00
catàleg de referència del grup taxonòmic tractat, per la qual
catàleg de referència del grup taxonòmic tractat, per la qual cosa no és una simple compilació acrítica dels tàxons
referenciats sota diverses formes (documents publicats o no, exemplars naturalitzats de col·leccions, enregistraments
sonors, fotografies, etc.). La voluntat d’esdevenir un catàleg de referència implica que cal examinar críticament les citacions,
en particular, les d’aquelles espècies rares o accidentals.

Vine a la carpa
d’Oryx per
aconseguir la
signatura del teu
autor favorit
Ven a la carpa
de Oryx para
conseguir la
firma de tu
autor favorito
Come to the Oryx
marquee to get
your favourite
author’s signature

Institut Català d'Ornitologia
Ciència ciutadana al servei de la conservació

ORNITOLOGIA.CAT ornitho.cat sioc.cat ecco.cat
nius.cat
orenetes.cat
ocellsdelsjardins.cat
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PRESENTACIONS – PRESENTACIONES - PRESENTATIONS
AULA PRESENTACIONS – AULA PRESENTACIONES – PRESENTATION ROOM

DISSABTE – SÁBADO - SATURDAY
TÍTOL – TÍTULO - TITLE
10:00 – 10:30

Quan i on veure ocells a Catalunya

Ricard Gutiérrez –
Tundra Ediciones

10:30 – 11:00

Aves de Marruecos

Ignacio Yúfera

11:00 – 11:30

Cuaderno de Aves

Peter Valverde

11:30 – 12:00

Un món de plomes

Xavier Martínez

12:00 – 12:30

Digiscoping, un acercamiento a la naturaleza

12:30 – 13:00

Handbook of the Birds of the World (HBW) Alive

13:00 – 14:00

Islas Salvajes, las olvidadas del Atlántico

16:00 – 17:00

El Nou Atles dels Ocells Nidificants de Catalunya

17:00 – 17:30
17:30 – 18:00
18:00 – 18:30
18:30 – 19:00
19:00 – 19:30
19:30 – 20:00

Iberaves programa de Turismo Ornitológico de
SEO/BirdLife
Pajarear por Extremadura (APP) + Las aves de
Badajoz, la mitad inexplorada de Extremadura
Observació i fotografia de fauna forestal i
nocturna, a l’abast de tothom
Digiscoping: tècnica fotogràfica i art
Saca el máximo rendimiento a tu equipo Canon en
la fotografía de naturaleza
Ecoturisme i conservació un binomi productiu: gall
fer i sisó

Ana Mínguez –
Digiscoping Adapters
Josep del Hoyo –
Lynx
Juan José Ramos –
Birding Canarias
Martí FranchICO
Cristina Sánchez / Jordi Prieto –
SEO/Birdlife
Vanesa Palacios & Marc Gálvez –
Birding Extremadura
Toni Llobet Naturaprop
Rosa Matesanz –
Digiscoping Adapters
Óscar Mateo Canon
Roger Sanmartí –
Photo Logistics

DIUMENGE – DOMINGO – SUNDAY
TÍTOL – TÍTULO - TITLE
10:30 – 11:00

Arrèlia.cat: ecoturisme + conservació!

11:00 – 11:30

Senegal, destino ornitológico

11:30 – 12:00

Por qué y cómo convivir en simbiosis con las aves
en tu jardín, huerto ecológico…

12:00 – 12:30

Fotografia, conservació i desenvolupament local

12:30 – 13:00

Vida y naturaleza a través de la fotografía

13:00 – 13:30

Tours ornitológicos por Uganda

13:30 – 14:00

El Proyecto Rorcual y las aves marinas del Garraf

Presentació de llibre

Presentació projecte

Sandra Carrera –
Arrèlia.cat
Juan Carlos Albero –
Emberiza
Iñaki Jarauta –
Parapajaros.com
Francesc Muntada –
Focus on Mediterranean Wildlife
Javier Milla –
Digiscoping Adapters
Tony Byarugaba Mamaland Safaris-Birds of Uganda
Natalia Amigo –
EDMAKTUB

Audiovisual / Documental

DELTA BIRDING FESTIVAL 2015
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PRESENTACIONS – PRESENTACIONES - PRESENTATIONS

DISSABTE – SÁBADO - SATURDAY
Quan i on veure
ocells a Catalunya
Presentació de llibre a càrrec
de Ricard Gutiérrez.
Guia pràctica que reuneix un
gran nombre de destins i
propostes d'activitats per a
l'observació d'aus a
Catalunya en funció
de l'època de l'any.
10:00 – 10:30

Un món de plomes
Audiovisual a càrrec de Xavier
Martínez.
Audiovisual on l'autor capta
detalls especials d'aquests
admirats animals: un gest, una
mirada, unes textures,
l'entorn.... moments i
emocions.
11:30 – 12:00

El Nou Atles dels
Ocells Nidificants de
Catalunya
Presentació del projecte a
càrrec de Martí Franch – ICO.
Un projecte en el que es
combina un gran esforç de
treball de camp voluntari amb
una feina científica d'anàlisi de
dades molt important.
S’explicarà què hi ha de nou en
aquest Atles i com s'està
treballant el sistema
comparatiu amb els
altres Atles de
Catalunya publicats
anteriorment.
13:00 – 14:00

Aves de Marruecos

Cuaderno de Aves

Presentación de libro a cargo
de Ignacio Yúfera – Lunwerg.

Documental a cargo de Peter
Valverde.

Libro fotográfico de gran
formato sobre les aves de
Marruecos.

Audiovisual filmado en Segovia
a alta velocidad durante tres
años sobre 9 especies de aves.
Imágenes espectaculares y un
guión de orientación didáctica.

10:30 – 11:00
11:00 – 11:30

Digiscoping, un
acercamiento a la
naturaleza
Presentación del mundo del
digiscoping a cargo de Ana
Mínguez.
El Digiscoping es una técnica de
fotografía sencilla a la vez que
compleja que te permite tomar
fotografías de gran calidad de
la fauna y flora.. Es respetuosa
con el medio ambiente, debido
al gran poder de acercamiento
que te otorga.
12:00 – 12:30

Islas Salvajes, los
olvidados del Atlántico
Audiovisual EN PRIMICIA en la
Península a cargo de Juan José
Ramos.
Gracias a las aportaciones
voluntarias de más de 150
personas, el equipo de Birding
Canarias, ha producido un
documental sobre unas islas
inéditas para la gran
mayoría de naturalistas.

16:00 – 17:00

DELTA BIRDING FESTIVAL 2015

Handbook of the
Birds of the World
(HBW) Alive
Presentació del HBW Alive a
càrrec de Josep del Hoyo - Lynx
Edicions.
El HBW Alive és un nou recurs
ornitològic a Internet que conté
la informació actualitzada del
Handbook of the Birds of the
World (HBW), la gran
enciclopèdia sobre els ocells del
món.
12:30 – 13:00

Iberaves programa
de Turismo
Ornitológico
Presentación de esta iniciativa
a cargo de Cristina Sánchez y
Jordi Prieto.
Marca distintiva que se concede
a diferentes alojamientos de la
Península que cumplen unos
determinados requisitos de
calidad y confort para
los amantes de la
ornitología.

17:00 – 17:30
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PRESENTACIONS – PRESENTACIONES - PRESENTATIONS

DISSABTE – SÁBADO - SATURDAY
Pajarear por Extremadura
(APP) + Las aves de
Badajoz
Presentación de esta App a
cargo de Vanesa Palacios i
Marc Gálvez.
APP para facilitar tu visita
pajarera a Extremadura. ¡Todo
lo necesario para visitar
nuestra tierra!
Badajoz, la mitad sur de
Extremadura, alberga
rincones espectaculares
llenos de sorpresas
ornitológicas.

Observació i
fotografia de fauna
forestal i nocturna, a
l’abast de tothom
Presentació d’aquest aguait a
càrrec de Toni Llobet.
Coneix Can Teixó (Pla de
l’Estany), on podràs observar la
fauna salvatge sense ser vist,
gràcies al nostre aguait
dotat de vidres-espia.
Tant de dia com de nit.
18:00 – 18:30

17:30 – 18:00

Saca el máximo rendimiento a tu equipo
Canon en la fotografía de naturaleza

Digiscoping: tècnica
fotogràfica i art
Presentació sobre disgiscoping
a càrrec de Rosa Matesanz.
Reflexions al voltant de com fer
del digiscoping una eina de
contacte artístic amb la natura
mitjançant la fotografia.

18:30 – 19:00

Ecoturisme i
conservació un
binomi productiu:
gall fer i sisó

Presentación sobre fotografía a cargo de Óscar Mateo.

Presentació a càrrec de Roger
Sanmartí.

El responsable de Canon Professional Services (CPS) aportará
consejos técnicos y fotográficos sobre cómo maximizar el
rendimiento de los equipos en la fotografía de naturaleza, tratando
conceptos como la configuración, las diferencias en la utilización de
los distintos sistemas de enfoque y medición, sistemas de
estabilización y rendimiento del sensor.

Mitjançant el turisme de
fotografia s’afavoreix
la conservació
d’espècies com el
Gall fer i el sisó.

19:00 – 19:30

DELTA BIRDING FESTIVAL 2015

19:30 – 20:00

16

PRESENTACIONS – PRESENTACIONES - PRESENTATIONS

DIUMENGE – DOMINGO - SUNDAY
Arrèlia.cat:
ecoturisme +
conservació!
Presentació d’aquest portal a
càrrec de Sandra Carrera (XCT)
Un exemple pràctic de com
diferents propostes
ecoturístiques contribueixen
a la conservació
de la nostra
biodiversitat!.
10:30 – 11:00

Fotografia, conservació i
desenvolupament local
Presentació a càrrec de
Francesc Muntada.
Aquest fotògraf professional
ens explicarà com el negoci de
la fotografia de natura pot
afavorir el desenvolupament
local sense malmetre la
conservació de la seva
biodiversitat.

12:00 – 12:30

Senegal, destino
ornitológico
Presentación sobre Senegal a
cargo de Juan Carlos Albero.
Senegal, es un destino
ornitológico de gran
potencial pero
desconocido
para muchos.

Por qué y cómo convivir
en simbiosis con las aves
en tu jardín
Presentación a cargo de Iñaki
Jarauta.
Las pequeñas actuaciones en
nuestro entorno, potenciando la
biodiversidad serán muy bien
recibidas por las aves que nos
visitan.

11:30 – 12:00

11:00 – 11:30

Vida y naturaleza a
través de la foto

Tours ornitológicos
por Uganda

Presentación a cargo de Javier
Milla.

Presentación a cargo de Tony
Byarugaba.

Este fotógrafo especializado en
naturaleza nos explicará como
los avances tecnológicos le han
permitido avanzar en su
pasión: la fotonatura.

Uganda como destino
ornitológico desconocido pero
con más 1.000 especies
observadas.

12:30 – 13:00

13:00 – 13:30

El Proyecto Rorcual y las aves marinas del Garraf
Presentación a cargo de Natalia Amigo.
Durante las campañas marinas se ha constatado
una importante presencia (28 especies) de aves
marinas en la costa entre Barcelona y Tarragona.
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13:30 – 14:00

17

TALLERS
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WORKSHOPS
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TALLERS – TALLERES - WORKSHOPS
CARPA TALLERS – CARPA TALLERES – WORKSHOP MARQUEE

DIVENDRES – VIERNES - FRIDAY
TÍTOL – TÍTULO - TITLE
16:00 – 17:00

CSI: egagròpiles deltaiques

Karin Van Der BroekPicampall

Egagròpiles
Egagrópilas
Bird pellets

17:00 – 18:30

Taller interactivo de fotografía y vídeo a
través del telescopio

Marcos LacasaSwarovski Optik

Digiscoping

18:30 – 20:00

Fototrampeig

Alfred EncuentraBushnell

Fototrampeig
Fototrampeo
Photo trapping

DISSABTE – SÁBADO - SATURDAY
TÍTOL – TÍTULO - TITLE
Dibuix naturalista
Dibujo naturalista
Naturalist drawing

Il·lustració naturalista digital

Toni Llobet

Fototrampeig

Alfred EncuentraBushnell

13:30 – 15:00

La Natura al teu jardí

Jaume SañéSchwegler & Jacobi
Jayne

Caixes niu i menjadores
Cajas-nido y comederos
Nest boxes and feeders

16:00 – 17:30

25 anys de les guies sonores d'Alosa

Eloïsa MatheuAlosa

Identificació de cants
Identificación de cantos
Identifying songs

17:30 – 18:30

CSI: egagròpiles deltaiques

Karin Van Der BroekPicampall

Egagròpiles
Egagrópilas
Bird pellets

18:30 – 20:00

Taller interactivo de fotografía y vídeo a
través del telescopio

Marcos LacasaSwarovski Optik

Digiscoping

25 anys de les guies sonores d'Alosa –
Sortida de camp

Eloïsa MatheuAlosa

Identificació de cants
Identificación de cantos
Identifying songs

10:00 – 12:00

12:00 – 13:30

20:00

Fototrampeig
Fototrampeo
Photo Trapping

DIUMENGE – DOMINGO - SUNDAY
TÍTOL – TÍTULO - TITLE
10:00 – 11:30

11:30 – 13:00

Taller interactivo de fotografía y vídeo a
través del telescopio

Marcos LacasaSwarovski Optik

Fototrampeig

Alfred EncuentraBushnell
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TALLERS – TALLERES - WORKSHOPS
CSI: egagròpiles deltaiques

Karin Van der Broek

Taller d'identificació d'egagròpiles i dissecció
per conèixer el que mengen diverses espècies
d’ocells del Delta.
DV – VI - FRI

DS – SA - SAT

DG – DO - SUN

16:00 – 17:00

17:30 – 18:30

---

Taller interactivo de fotografía
y vídeo a través del telescopio
Marcos Lacasa

Técnica de composición y creación de
escenarios para conseguir resultados
profesionales.
Características diferenciales del uso del
telescopio. Técnica del digiscoping aplicada al
video profesional.
DV – VI - FRI

DS – SA - SAT

DG – DO - SUN

17:00 – 18:30

18:30 – 20:00

10:00 – 11:30

Fototrampeig
Alfred Encuentra

Aquest taller tractarà tant la teoria com la
pràctica d’aquesta tècnica fotogràfica per
aplicar-la amb èxit al camp.
Es parlarà dels orígens, l'equip bàsic, el
funcionament de les càmeres, els nous models
de càmeres, com col·locar-les al camp, la
utilització d'esquers, els avantatges de les
noves tècniques, les espècies més agraïdes i
les aplicacions d'aquesta tècnica.
DV – VI - FRI

DS – SA - SAT

DG – DO - SUN

18:30 – 20:00

12:00 – 13:30

11:30 – 13:00

DELTA BIRDING FESTIVAL 2015
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TALLERS – TALLERES - WORKSHOPS
La Natura al teu jardí
Jaume Sañé
Repàs pràctic de com fer que un jardí es
converteixi en una “micro” reserva natural, un
petit oasi per als ocells i altra fauna salvatge, un
lloc segur on alimentar-se i reproduir-se. Disseny
de jardins; l’aigua, un element fonamental; la
disponibilitat d’aliment i les menjadores; les
caixes niu i altres refugis i la participació en
projectes de conservació i ciència.
DV – VI - FRI

DS – SA - SAT

DG – DO - SUN

---

13:30 – 15:00

---

25 anys de les guies sonores d’Alosa
Eloïsa Matheu
Un pretext per revisar el rol del so en
l'ornitologia catalana, de la mà de l’Eloïsa que es
va iniciar a l’ornitologia a finals del 70 en
diferents treballs al Delta de l'Ebre. El 1990
funda el segell Alosa i publica les primeres guies
sonores de consulta dels cants i veus dels ocells
de la Península. En els darrers anys s'ha abocat
en la divulgació del coneixement dels ocells pels
seus cants.
DV – VI - FRI

DS – SA - SAT

DG – DO - SUN

---

16:00 – 17:30

---

Il·lustració naturalista digital
Toni Llobet

Introducció pràctica al dibuix naturalista amb
ordinador i tableta gràfica. Es tracta de revisar
les nocions bàsiques d’aquesta tècnica a partir
de les quals començar a explorar les seves
immenses possibilitats. Recomanem als
assistents portar el seu propi ordinador
portàtil i/o tableta gràfica.
DV – VI - FRI

DS – SA - SAT

DG – DO - SUN

---

10:00 – 12:00

---
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ACTIVITATS AL CENTRE
ACTIVIDADES EN EL CENTRO
ACTIVITIES AT THE CENTRE

4

1

3

5

2
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ACTIVITATS AL CENTRE – ACTIVIDADES EN EL CENTRO –
ACTIVITIES AT THE CENTRE
TOTS ELS DIES – TODOS LOS DÍAS – EVERY DAY
TÍTOL – TÍTULO - TITLE
Pedalejant pel Delta

Sortides en bicicleta elèctrica pel Delta

1

El mirador de la Tancada

Activitat lliure d’observació

4

Lo perxar del Delta

Activitat lúdica de perxar

3

Els Ocells del paradís

Exposició fotogràfica

5

DBF 2014: L’Alfacada

Exposició temàtica

4

Parcs Naturals de Catalunya

Exposició temàtica

4

Mercat segona mà d’òptica

Mercat d’intercanvi

3

DISSABTE – SÁBADO – SATURDAY
TÍTOL – TÍTULO - TITLE
10:00 – 12:00

Adopta un flamenc

Activitat didàctica per a nens

4

12:00 – 13:00

Entre xarxes i ralls

Activitat didàctica sobre pesca

1

12:00 – 14:00

Moixons del Delta

Activitat lúdica per a nens

4

12:30 – 13:30

Tast de vins solidari amb Hadoram
Shirihai

Tast de vi en favor de les aus

1

16:00 – 17:30

Ous de Pepa

Activitat lúdica per a nens

4

16:30 – 17:30

Salinada

Activitat didàctica sobre la sal

1

17:30 – 19:00

Mà de flamenc

Activitat lúdica per a nens

4

19:30 – 20:30

L’hora Quercus

Observació d’aus amb Quercus des del
mirador 360

4

20:00 – 21:30

Lynx ID Challenge

Concurs d’identificació ornitològica

2

DIUMENGE – DOMINGO - SUNDAY
TÍTOL – TÍTULO - TITLE
10:00 – 12:00

Moixons del Delta

Activitat lúdica per a nens

4

12:00 – 13:00

Entre xarxes i ralls

Activitat didàctica sobre pesca

1

12:00 – 14:00

Adopta un flamenc

Activitat didàctica per a nens

4

14:00 – 14:30

Premi Cursa Ornitho Swarovski Optik

Lliurament premis concurs

2

14:30 – 15:00

Alliberament aus DBF’2015

Activitat lúdica

3

Per a ornitòlegs – Para ornitólogos – For birders

1 Zona recepció

4 Aules Mirador

Per a nens i nenes – Para niños y niñas – For kids

2 Carpa conferències

5

Per a tots els públics – Para todos los públicos – For everybody

3
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ACTIVITATS AL CENTRE – ACTIVIDADES EN EL CENTRO –
ACTIVITIES AT THE CENTRE
ACTIVITATS DIRIGIDES – ACTIVIDADES DIRIGIDAS – GUIDED ACTIVITIES

10:00 – 12:00

Adopta un flamenc

12:00 – 14:00

Moixons del Delta

16:00 – 17:30

Ous de Pepa

17:30 – 19:00

Mà de flamenc

10:00 – 12:00

Moixons del Delta

12:00 – 14:00

Coneix MónNatura Delta
durant els tres dies del festival
de la mà dels guies del centre
mitjançant activitats
tematitzades en la sal i la pesca.
A més gaudeix de l’Espai Delta,
del mirador i de les barques de
perxar...

Organitzat per

DG – DO – SUN

DG – DO – SUN

DS – SA - SAT

Dissabte i diumenge a les aules de
l’edifici del Mirador 360º, de forma
continuada i gratuïta, hi haurà activitats
per a infants conduïdes per monitors
especialitzats.

Per a tots els públics –
Para todos los públicos –
For everybody

DS – SA – SAT

4

1

Per a nens i nenes –
Para ninos y niñas –
For kids

Adopta un flamenc

12:00 – 13:00

Entre xarxes i
ralls

16:30 – 17:30

Salinada

12:00 – 13:00

Entre xarxes i
ralls

EXPOSICIONS – EXPOSICIONES – EXHIBITIONS
5

Els ocells del
paradís

Tim Laman, prestigiós fotògraf
de la revista National
Geographic, va fer 18
expedicions a l’illa de Nova
Guinea per aconseguir fotos
espectaculars del comportament
d’aquestes extraordinàries aus.
Aquesta exposició mostra una
selecció a gran format d’algunes
de les millors fotografies del
reportatge.

4

Parcs Naturals
de Catalunya

Catalunya és un país amb un
patrimoni natural i una
biodiversitat excepcionals, un
tresor que cal conservar i
conèixer en profunditat per
determinar les necessitats de
gestió i protecció que en
garanteixin el futur. Els espais
naturals protegits són una peça
clau d'aquest tresor patrimonial i
tenen un paper preeminent en la
seva conservació.
Aquesta exposició posa en valor
els Parcs Naturals de Catalunya.

Patrocinat per

4

El DBF i la
conservació

L’any passat el Delta Birding
Festival va aconseguir generar
ingressos per posar en marxa
un projecte de seguiment a la
llacuna de l’Alfacada i una finca
colindant anomenada El Violí,
una zona d’antics arrossars que
serà recuperat com espai
natural gràcies a un projecte
LIFE, participat per la Fundació
Catalunya-La Pedrera.
Aquesta exposició explica els
avenços que s’estan fent.

Patrocinat per
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ACTIVITATS AL CENTRE – ACTIVIDADES EN EL CENTRO –
ACTIVITIES AT THE CENTRE
CONCURSOS – CONCURSOS – CONTESTS
2

Cursa Ornitho
Swarovski Optik

Totes les llistes completes introduïdes a
Ornitho.cat des de l’1 de setembre compten. Tens
fins diumenge abans del lliurament de premis.
Com més dies hagis entrat alguna llista completa,
més opcions tindràs de guanyar el premi.
Uns prismàtics SWAROVSKI EL 10 x 42 valorats en
més de 2.300€ esperen al guanyador, vols ser tu?

2

Lynx ID Challenge

Una prova de nivell on permetrà que els millors
ornitòlegs puguin posar a prova els seus
coneixements identificant imatges i sons d’ocells
simultàniament. Hadoram Shirihai comentarà
quines han estat les majors dificultats del concurs.
Grans premis pels guanyadors!

Lliurament premis
DG – DO – SUN 14:00 – 14:30

DS – SA – SAT 20:00 – 21:30

Patrocinat per

Patrocinat per

ALTRES ACTIVITATS – OTRAS ACTIVIDADES – OTHER ACTIVITIES
1

Pedalejant pel Delta

Lloga una bicicleta elèctrica per pedalejar pel
Delta. Les bicis equipades amb GPS et permetran
conèixer les immediacions de MNDE sense fer
esforç...

Organitzat per

4

L’hora Quercus

La revista Quercus participa aquest any d’una
manera diferent!
Així, el dissabte, en caure el sol, observació
especial des del mirador 360º de MonNatura
Delta. Tots els seus lectors i qualsevol visitant que
es vulgui afegir estan convidats a aquesta
observació comentada pels directors de la revista.

Patrocinat per

DS – SA – SAT 19:30 – 20:30

1

3

Mercat òptica segona mà

Si vols renovar el teu equip d’òptica, porta el teu
equip vell i aprofita el Mercat de segona mà que
organitza Oryx durant el Festival.

3

Tast de vins solidari amb
Hadoram Shirihai

Vine al tast solidari de vins que ofereix St. Josep
Vins amb la presència de Hadoram Shirihai!
Aprofita l’ocasió i emporta’t una ampolla amb una
etiqueta personalitzada exclusiva de H.Shirihai.
Per cada ampolla que compris destinarem 2€ al
projecte de conservació del festival.

Alliberament espècie

Com a cloenda del festival el diumenge alliberarem
un ocell. Esteu tots convidats!
DG – DO – SUN 14:30 – 15:00

DS – SA – SAT 12:30 – 13:30

Patrocinat per
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ACTIVITATS A L’EXTERIOR
ACTIVIDADES EN EL EXTERIOR
OUTDOOR ACTIVITIES

2

6
4
3

5

1
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TOTS ELS DIES – TODOS LOS DÍAS – EVERY DAY
TÍTOL – TÍTULO - TITLE
Plomes i colors. Il·lustradors d’aus a les Terres de l’Ebre

Exposició il·lustracions de joves
dibuixants naturalistes deltaics

2

DIVENDRES – VIERNES – FRIDAY
TÍTOL – TÍTULO - TITLE
21:30 – 23:00

Birders. The Central Park effect

2

Sessió cinema

DISSABTE – SÁBADO – SATURDAY
TÍTOL – TÍTULO - TITLE
07:00 – 11:00

Safari fotogràfic al Delta1

Sortida guiada pel Delta per
fotografiar les espècies més rellevants

1

07:00 – 09:30

Observatori Swarovski de Riet Vell

Observació ocell a l’aguait de Riet Vell

3

08:00 – 10:30

Un paradís secret al Delta

Visita guiada a la reserva de l’Alfacada

4

09:00 – 11:00

Un riu d’ocells

Sortida en vaixell pel riu Ebre

6

10:00 – 11:30

Emprèn el vol

1

10:00 – 11:00

Sega tradicional de l’arrossar i els ocells

Sortida pels voltants de MNDE per a
principiants
Activitat familiar sobre sega
tradicional i ocells a Riet Vell

11:00 – 12:30

L’educació ambiental com a eina de
gestió i conservació de la zona humida

Xerrada ambiental a Riet Vell

3

16:30 – 18:00

Un paradís secret al Delta

Visita guiada a la reserva de l’Alfacada

4

17:30 – 19:00

Emprèn el vol

Sortida pels voltants de MNDE per a
principiants

1

3

DIUMENGE – DOMINGO - SUNDAY
TÍTOL – TÍTULO - TITLE
07:00 – 11:00

Safari fotogràfic al Delta1

Sortida guiada pel Delta per
fotografiar les espècies més rellevants

1

07:00 – 09:30

Observatori Swarovski de Riet Vell

Observació ocell a l’aguait de Riet Vell

3

08:00 – 10:30

Un paradís secret al Delta

Visita guiada a la reserva de l’Alfacada

4

09:00 – 13:00

Les aus pelàgiques del Delta

Sortida en vaixell pel riu Ebre

5

10:00 – 11:30

Emprèn el vol

1

10:00 – 11:00

Siega tradicional del arrozal y las aves

Sortida pels voltants de MNDE per a
principiants
Actividad familiar sobre siega
tradicional y aves en Riet Vell

11:00 – 12:00

Joc de la migració

Activitat infantil a Riet Vell

3

12:00 – 13:00

Xerrada sobre migració de les aus

Xerrada informativa sobre la migració

3

Compra anticipada per Internet
El preu inclou entrada al Festival

1

Reserva previa / Booking required: deltabirdingfestival@gmail.com **Per a totes les activitats es demanarà la polsera identificativa

ACTIVITATS A L’EXTERIOR – ACTIVIDADES EN EL EXTERIOR –
OUTDOOR ACTIVITIES

1

MónNatura Delta
www.monnaturadelta.com

3

Reserva de SEO/Riet Vell
www.seo.org/catalunya

2

Museu de les Terres de l’Ebre
www.museuterresebre.cat

4

Mirador de Migjorn – Llacuna Alfacada
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3

Port de Sant Carles de la Ràpita
Embarcador ca la Nuri
www.creuersdeltaebre.com
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ACTIVITATS A L’EXTERIOR – ACTIVIDADES EN EL EXTERIOR –
OUTDOOR ACTIVITIES
SORTIDES EN VAIXELL – SALIDAS EN BARCO – BOAT TRIPS

6

Un riu d’ocells

Les aus pelàgiques del Delta

5

Sortida en 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.

Sortida a 10 o 15 milles mar endins per observar
les aus marines que habiten la costa mediterrània.
La Baldriga balear, espècie endèmica de
l’arxipèlag, però també esperem gavines, xatracs,
ocasionalment algun paràsit i, com no, qualsevol
sorpresa que el mar tingui per nosaltres.

*Activitat de pagament cal reserva prèvia

*Activitat de pagament cal reserva prèvia

DSDS
– SA
– SAT
9:00
– 11:00
– SA
– SAT
9:00
– 11:00

DG – DO – SUN 9:00 – 13:00

Patrocinat per

Patrocinat per

ACTIVITATS AL MUSEU TERRES DE L’EBRE – ACTIVIDADES EN EL MUSEU TERRES DE
L’EBRE – MUSEU TERRES DE L’EBRE ACTIVITIES

2

Plomes i colors. Il·lustradors
d’aus a les Terres de l’Ebre

El Museu de les Terres de l’Ebre es suma als
esdeveniments relacionats amb motiu del
Delta Birding Festival i des del 17 de setembre
fins al 29 de novembre, exposarà a les seves
instal·lacions d’Amposta, “Plomes i colors.
Il·lustradors d’aus a les terres de l’Ebre”.
Una exposició gratuïta que comptarà amb les
il·lustracions de Toni Térmens, Francesc Curto,
Joan Antonio Muyàs i Albert Gonzàlez, tots ells
de les Terres de l’Ebre.

Patrocinat per

2

Birders. The Central
Park effect

Sessió de cinema ornitològic gratuïta i oberta al
públic en general amb l’estrena de l’excel·lent
documental “Birders. The Central Park Effect”
(“Ocellaires: l’efecte Central Park”).
El Central Park de Nova York és una immensa
illa verda en un mar encara més immens de
ciment. La ciutat dels gratacels, però, es troba
en una ruta migratòria de primer ordre a la
costa est dels EEUU i desenes de milions d’ocells
la sobrevolen cada primavera i tardor en els
seus desplaçaments entre Nord-Amèrica i les
zones tropicals del sud.
DV – VI – FRI 21:30 – 23:00
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ACTIVITATS A L’EXTERIOR – ACTIVIDADES EN EL EXTERIOR –
OUTDOOR ACTIVITIES
VISITES GUIADES – VISITAS GUIADAS – GUIDED TOURS

4

Un paradís secret al Delta

Aquesta llacuna és de les menys conegudes del
Delta per ser una reserva natural. La Fundació
ha adequat itineraris i aguaits per poder visitarla de forma controlada. Durant el Festival
s’organitzaran visites especials per conèixer
aquesta joia del Delta. En finalitzar s’assistirà a
una demostració pràctica d’anellament. Sortida
des del Mirador de Migjorn.
*Activitat de pagament cal reserva prèvia
DS – SA – SAT 8:00 – 10:30
16:30 – 18:00

Patrocinat per

1

Safari fotogràfic al Delta

De la mà de Santi Martorell, tècnic del PN del
Delta, es faran unes sortides fotogràfiques. Partint
de MónNatura Delta i desplaçant-se amb vehicle
privat. Es comptarà a més, amb la presència de
Antonio Liébana, expert fotògraf naturalista que
farà les delícies dels assistents amb els seus
consells de fotografia i el seu equip CANON.
*Reserva

prèvia: deltabirdingfestival@gmail.com

DS – SA – SAT 7:00 – 11:00

Patrocinat per

DG – DO – SUN 7:00 – 11:00

DG – DO – SUN 8:00 – 10:30

ACTIVITATS A RIET VELL – ACTIVIDADES EN RIET
VELL – RIET VELL ACTIVITIES

Patrocinat per

3
1

Emprèn el vol

T'agrada el món dels ocells i no saps per on
començar? Voldries començar a identificar les
teves primeres aus? No saps què és això de
mirar ocells? No et preocupis, l’ICO organitza
sortides guiades per anar a veure els ocells de
l’entorn proper a Món Natura Delta, dirigides a
persones sense o amb poca experiència.
DS – SA – SAT 10:00 – 11:30
17:30 – 19:00
DG – DO – SUN 10:00 – 11:30

Patrocinat per

Activitats a Riet Vell

Durant tot el cap de setmana activitats gratuïtes pels
assistents al DBF.
Dissabte i diumenge
*7-9:30: Observatori Swarovski de Riet Vell obert al
públic amb òptica per provar.
Dissabte
*10-11: La sega tradicional participativa de l’arrossar y
els ocells (activitat per famílies)
*11-12: Classe teòrico-pràctica : L’educació ambiental
com a eina de gestió i conservació de la zona humida
(Óscar Cid)Diumenge
*10–11: La siega tradicional participativa del arrozal y
los pájaros (actividad para familias),
*11–12: Joc de la migració per a infants al sequer
d’arròs.
*12-13: Xerrada sobre la migració de les aus a la
barraca de Riet Vell.

DELTA BIRDING FESTIVAL 2015

29

EXPOSITORS
EXPOSITORES
EXHIBITORS
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EXPOSITORS – EXPOSITORES - EXHIBITORS
PENTAX - SIGMA

BUSHNELL

www.reflecta.com
Z. Expositors òptica
Nº 1

www.bushnell.eu
Z. Expositors òptica
Nº 2
OPTICRON

www.nikonistas.com
Z. Expositors òptica
Nº 3

SWAROVSKI OPTIK –
ESTELLER
www.esteller.com
Z. Expositors òptica
Nº 4

LEICA

VORTEX

DISEFOTO

www.leica-camera.com
Z. Expositors òptica
Nº 6

www.vortexoptics.com
Z. Expositors òptica
Nº 7

www.disefoto.es
Z. Expositors òptica
Nº 8

ZEISS - EXCOPESA

CANON

www.zeiss-excopesa.com
Z. Expositors òptica
Nº 9

www.canon.es
Z. Expositors òptica
Nº 10-11

DUGOPA S.A.
(KOWA – GIOTTOS)
www.dugopa.com
Z. Expositors òptica
Nº 12

VANGUARD

STEINER – TAMRON

DIGISCOPING ADAPTERS

www.vanguardworld.es
Z. Expositors òptica
Nº 13

www.robisa.es
Z. Expositors òptica
Nº 14

www.digiscopingadapters.es
Caseta Aguait
Nº 15

LYNX

GRUP DE RECERCA CIENTÍFICA
TERRES DE L’EBRE

www.lynxeds.com
Z. Expo general
Nº 6

www.massisdelport.cat
Z. Expo general
Nº 14

GARDEN BIRDS

PARAPAJAROS.COM

www.gardenbirds.es
Z. Expo general
Nº 13

www.parapajaros.com
Z. Expo general
Nº 17

JACOBI - JAYNE

SCHWEGLER

GRANA

www.livingwithbirds.com

www.schwegler-natur.de

www.weboryx.com

Carpa Oryx

Carpa Oryx

Carpa Oryx

ÒPTICA /
FOTOGRAFIA

NIKON

LLIBRES

CAIXES NIU /
MENJADORES
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www.opticron.co.uk
Z. Expositors òptica
Nº 5
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EXPOSITORS – EXPOSITORES - EXHIBITORS
DELTACLETA

BIOCHAPAS

www.deltacleta.cat
Z. Expo general
Carpa Deltacleta

www.biochapas.com

ARRELIA.CAT
RES. NAT SEBES
www.arrelia.cat
www.reservanaturalsebes.org
Z. Expo general Nº 5

PHOTO LOGISTICS

EMBERIZA

www.birdinginextremadura.com

Z. Expo general
Nº 8

FOCUS ON MEDITERRANEAN
WILDLIFE
www.focusonmedwild.com
Z. Expo general
Nº 9

LA SABINA

NATURAPROP

QUERCUS

www.birdingtour.net
Z. Expo general
Nº 11

www.naturaprop.com
Z. Expo general
Nº 12

www.revistaquercus.es
Z. Expo general
Nº 15

EDMAKTUB

MUSEU DE LES TERRES DE
L’EBRE
www.museuterresebre.cat
Z. Expo general
Nº 18

MAMALAND SAFARIS –
BIRDS OF UGANDA
www.mamalandsafaris.com
Z. Expo general
Nº 19

EQUIPAMENT

EMPRESES DE
TURISME DE NATURA

EXTREMADURA

www.edmaktub.com
Z. Expo general
Nº 16

SEO - BIRDLIFE
www.seo.org
Z. Expo general
Nº 20

ORGANITZACIONS /
INSTITUCIONS

TERRES DE L’EBRE

PARC NATURAL DELS
PORTS

MONNATURA PIRINEUS FCLP

Z. Expo general
Nº 3

www.photo-logistics.com
Z. Expo general
Nº 7

www.emberiza.org
Z. Expo general
Nº 10

BOTIGA ORYX
www.weboryx.com
Carpa Oryx

INSTITUT CATALÀ
D’ORNITOLOGIA (ICO)
www.ornitologia.org
Z. Expo general
Nº 1

www.parcsnaturals.gencat.cat/ports

Carpa Oryx

www.terresdelebre.travel
Z. Expo general
Nº 2

www.monnaturapirineus.com

Z. Expo general
Nº 4
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PARC NATURAL DELTA DE
L’EBRE
www.gencat.cat/parcs/delta_ebre

Z. Expo general
Nº 3

MUNTANYA D’ALINYÀ FCLP
www.alinyamuntanya.com
Z. Expo general
Nº 4
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PLÀNOLS
PLANOS
MAPS

SERVEIS
SERVICIOS
SERVICES
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PLÀNOLS - PLANOS - MAPS

Carretera del Poblenou a les
Salines, s/n
43870 Amposta
E 00º 44' 22,92''
N 40º 38' 39,84'‘
www.monnaturadelta.com
T. 977 053 801
info@monnaturadelta.com
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PLÀNOLS - PLANOS - MAPS

EDMAKTUB
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SERVEIS – SERVICIOS - SERVICES

www.deltabirdingfestival.com
deltabirdingfestival@gmail.com

www.facebook.com/deltabirdingfestival

#dbf23015

@DeltaBirdingF

Deltabirdingfestival
birding2015

Aparcament
Aparcamiento
Car park

Lloguer bicicletes elèctriques
Alquiler bicicletas eléctricas
Electric bicycle rental

Cafeteria / Bar
Cafetería / Bar
Snack bar

Servei càtering al Festival

Botiga productes locals

Mercat òptica segona mà

Servicio catering en el Festival

Festival catering service

Tienda productos locales

Mercado óptica segunda mano

Activitat lúdica de perxa

Condicions especials d’allotjament

Shop local products

Actividad lúdica de percha

Leisure activity “perxa”

Second hand optical market

Condiciones especiales de alojamiento

Special conditions accommodation

Recorda que amb la teva entrada contribueixes a un projecte de conservació /
investigació d’aus. Aquest 2015 el “Nou Atles d’Ocells nidificants de Catalunya”
és el projecte triat.
Recuerda que con tu entrada contribuyes a un proyecto de conservación / investigación de
aves. Para 2015 el “Nuevo Atlas de Aves Reproductoras de Cataluña” es el proyecto elegido.
Remember that you contribute to a conservation / research bird project. By 2015 the "New Breeding Bird
Atlas of Catalonia" is the chosen project.
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