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ACN / ESTELA BUSOMS

HOMENATGE
ALS DOS
CICLISTES
MORTS A SOSES
Soses q Un nombrós grup de
ciclistes van circular ahir a marxa
lenta des de Lleida fins al punt de la
carretera LP-7041 on el 6 de
setembre passat van morir dos
companys al ser envestits per un
turisme, entre Aitona i Soses. Els
ciclistes van homenatjar els
companys desapareguts i alhora
van reivindicar que els conductors
respectin la distància mínima de
seguretat, d’un metre i mig, quan
avancin bicicletes i que es castigui
amb més duresa els automobilistes
que incompleixin aquesta norma.
La mort dels dos ciclistes va ser
causada per un conductor que
superava els límits autoritzats
d’alcohol i que es va adormir al
volant. En aquell moment va envair
el carril contrari i va atropellar
quatre ciclistes, dos dels quals van
morir. El conductor va fugir a peu
però va ser detingut pels Mossos
d’Esquadra. H

EL PERIÓDICO

CERTAMEN NATURALISTA

2.000 persones a la cita
ornitològica del delta de l’Ebre
La trobada
dobla l’assistència
d’aficionats a les aus
de la primera edició
EL PERIÓDICO
BARCELONA

33 Uns nens aprenen a perxar al Delta Birding Festival, ahir.

La segona convocatòria adreçada
als aficionats a l’ornitologia va tenir
ahir una resposta que va sorprendre els organitzadors: més de 2.000
persones, el doble que les registrades en la primera edició, van anar
al delta de l’Ebre per participar en

el Delta Birding Festival, la cita internacional d’ornitologia més important d’Espanya. Conferències,
cursos i tallers, més d’un centenar
d’activitats vinculades al món ornitològic, es van succeir en la trobada dels amants dels ocells. A més,
el bon temps i la claredat de l’aire
van facilitar que les sortides en vaixell per albirar ocells fossin secundades per una inesperada quantitat
d’aficionats.
La trobada va facilitar la presentació de les novetats del sector, tant
en aspectes tecnològics com del món
editorial.

La cita va ser seguida de manera especial per nombroses famílies
amb nens petits, que van disfrutar
amb la contemplació d’aus no vistes
habitualment fora dels llibres.
EXPERTS / En l’edició d’aquest any va
destacar la presència de l’ornitòleg
finlandès Dick Forsman, que és un
expert mundial en aus de rapinya,
així com del fotògraf finlandès
Markus Varesvuo i l’ornitòleg israelià Hadoram Shirihai. També hi va
participar Dominic Mitchell, editor
de la revista anglesa Birdwatching,
publicació especialitzada en l’ornitologia i l’albirament d’aus en zones
escollides de tot el món. Els albiraments al delta de l’Ebre es van celebrar tant mar endins com en enclavaments especials localitzats al mateix estuari.
L’èxit d’aquesta edició garanteix
futures trobades, van assenyalar els
organitzadors, que esperen atraure en pròxims festivals coneixedors
de les aus procedents de tot el món.
L’afició a l’ornitologia, pràctica que
no sol ser objecte d’excessiva publicitat, està en evident expansió, van
destacar els organitzadors, que preparen noves activitats per a les pròximes trobades.
La protecció d’hàbitats naturals,
especialment en aquest cas els situats a la zoba del delta de l’Ebre, es
veu beneficiada per aquest certamen. Els seus promotors destinaran
el benefici de la trobada a finançar
el nou atles d’ocells que nidifiquen
a Catalunya. H

