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