
L’esdeveniment 
ornitològic més 
prestigiós del 
Mediterrani!

 Organitzadors:

 Patrocinadors i col·laboradors actuals

  Vincula la teva marca a un projecte compromès amb 
el desenvolupament sostenible.

  Assoleix un gran impacte comunicatiu en diversos 
mitjans i en el territori.

 T'oferim experiències singulars a mida per a 
treballadors i/o clients.

Dossier de
presentació

 Informació i contacte

info@deltabirdingfestival.com

facebook.com/deltabirdingfestival

@deltabirdingfestival

@DeltaBirdingF

deltabirdingfestival.com

ORYX, impulsora del festival, és una 
botiga de llibres, òptica i material per als 
naturalistes. Atrau el teixit empresarial 
relacionat amb la participació en la �ra 
comercial i el patrocini d'activitats del 
festival.

L’ICO, com a ong, aporta el coneixement 
ornitològic, el voluntariat, el programa d’ac-
tivitats i la gestió de xarxes socials.

La FCLP és una fundació privada que actua 
com a estructura organitzativa facilitant la 
seu (MónNaturaDelta), la logística, el màr-
queting i control pressupostari.

Suport institucional:

Patrocinadors:

+ 2500 
visitants/any

7  edicions 
 Què és el DBF?

El Delta Birding Festival és l’únic 
festival ornitològic que se celebra a 
Catalunya.

Actualment, és l’esdeveniment 
ornitològic més prestigiós de tot 
el Mediterrani.

On i quan?

 Trets diferencials
• Creació d'un punt de trobada de referència de les empreses i institucions 

dedicades a la comercialització i promoció de l’ecoturisme i el turisme de 
natura per apropar-se a un públic creixent que cerca i demanda aquests 
serveis, tant del nostre país com de l’extranger.

• Celebració d'una gran �ra comercial de prismàtics i telescopis per l’obser-
vació dels ocells i la natura, fotogra�a, llibres d’història natural, caixes niu 
per a ocells i molts altres productes d’interès per al públic naturalista.

• Aportació dels bene�cis del festival a projectes de conservació fent partí-
cips d’aquest objectiu els visitants del festival, totes les institucions i empre-
ses que hi participen i la societat en general.

• Posar en valor el territori del Delta de l’Ebre i la implicació del teixit pro-
ductiu local.

 Programació
• Conferències i presentacions de ponents de renom internacional i nacional

• Fira especialitzada d’expositors de fotogra�a, òptica, artistes, llibres…

• Col·loquis i taules rodones de debat

• Tallers / master class amb professionals de renom

• Visites guiades a espais naturals de les terres de l’Ebre

• Sortides amb vaixell pel riu i a mar obert

• Sortides nocturnes per observar ocells, rat-penats o per fer fotogra�a

• Tours fotogrà�cs

• Sortides ornitològiques per a principiants

• Concursos de fotogra�a, identi�cació…

• Exposicions d’art i fotogra�a de natura

• Projecció de pel·lícules i documentals

• Activitats per famílies

 Públic
Ornitòlegs professionals: l’ornito-
logia és la seva feina i passió. Gau-
deixen de les conferències del DBF 
i de l’excepcionalitat del territori.

A�cionats a l’ornitologia: partici-
pen a totes les activitats de festival. 
Fomenten el turisme rural.

Naturalistes: molt conscienciats 
amb la protecció del medi ambient i 
volen un mínim impacte en l’entorn.

Famílies: apro�ten per passar el dia 
junts i acostar-se al món de l’obser-
vació d’ocells. Transmeten respecte 
i gaudi dels espais naturals.

Ecoturistes: busquen propostes 
respectuoses amb el medi.

 Aparició en mitjans DBF   
en imatges

MónNatura Delta de l'Ebre

Conferències ExpositorsActivitats familiars

Alliberament d'espècies recuperadesSortides nocturnes

Ecoturisme

Projectes de conservacióLlibres especialitzats Exposicions

Fira comercial

MónNatura Delta de l’Ebre, un 
espai gestionat per la Fundació 
Catalunya La Pedrera i situat 
entre la Llacuna de la Tancada i 
la Barra del Trabucador del Parc 
Natural del Delta de l'Ebre.

Tercer cap de setmana de 
setembre, coincidint amb 
l’època de migració de moltes 
espècies d’ocells.
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