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

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

DELTA BIRDING FESTIVAL 2015

25

