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Torna el Delta Birding Festival amb la
previsió de superar els 1.000 visitants
MónNatura Delta
acull del 18 al 20 de
setembre la segona
edició del Festival
d’Ornitologia
del Delta de l’Ebre
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ALGUNES ACTIVITATS

Visites guiades a l’Alfacada
■ Visites especials per conèixer aquesta joia del Delta i demostració d’anellament.
‘Emprèn el vol’, sortides
guiades per a principiants
■ L’CO organitzarà sortides
guiades per anar a veure els
ocells de l’entorn proper a
Món Natura Delta, dirigides a
persones sense experiència.
Sortides en vaixell
■ Sortida en vaixell pel riu
Ebre des de la desembocadura fins a l’illa de Gràcia i sortida a 10 o 15 milles mar endins
per observar les aus marines.

A. C.

El centre d’interpretació MónNatura Delta, ubicat a la llacuna
de la Tancada, acollirà del 18 al
20 de setembre la segona edició
del Delta Birding Festival, l’únic
festival ornitològic que se celebra a l’Estat espanyol i que enguany espera atraure un miler
llarg d’aficionats de l’observació
d’aus al delta de l’Ebre.
Francesc Kirchner, gerent de
la botiga Oryx i impulsor de la fira, ha precisat que el festival compta amb l’organització «d’activitats
molt atractives» amb conferències amb especialistes de primer
ordre mundial, exposicions, sortides amb vaixell per observar
ocells, activitats per a nens i nenes i tallers de diferents temàtiques, entre d’altres.
Tot plegat, juntament amb una
fira comercial especialitzada amb
estands d’òptica i complements,
llibres, caixes-niu i menjadores,
equipaments i empreses vinculades al turisme de natura.
El director de l’àrea de territori i medi ambient de la Fundació
Catalunya La Pedrera, Miquel
Rafa, ha afegit que es tracta d’un
programa molt complet «que posa en valor el delta de l’Ebre, no
només els ocells, sinó també la
resta de fauna i flora i el paisatge».
Per a Rafa, aquesta segona edició «serveix per començar a consolidar el festival al territori i posar al mapa el Delta i el conjunt de
les Terres de l’Ebre arreu».
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Exposicions
■ Espectaculars fotografies
de Tim Laman d’‘Els Ocells
del Paradís’, exposició de
l’ICO i al Museu de les Terres
de l’Ebre, Amposta, mostra
de material inèdit d’il·lustradors naturalistes locals.

Els organitzadors del Delta Birding Festival, ahir al migdia a MónNatural Delta. FOTO: JOAN REVILLAS
L’A P U N T

Experts internacionals
■ A la carpa de conferències principal del festival s’oferiran diverses conferències d’ornitòlegs de
renom internacional com Hadoram Shirihai, ornitòleg israelià
gran especialista en la identificació d’ocells del paleàrtic i redescobridor de diverses espècies de
petrells oceànics que es consideraven extingits; Dick Forsman,
autor de la millor guia de rapinyaires d’Europa; i Markus Varesvuo, fotògraf finès especialitzat en ocells.
A més, també hi seran presents Dani Lopez Velasco, ornitòleg espanyol que treballa com
a guia professional per Birdquest,
una de les millors agències de vi-

atges ornitològics del món; Ponç
Feliu i Aleix Comas, dos ornitòlegs
catalans que parlaran de les maratons ornitològiques, Big Days i
Big Years; Carles Carboneras, ornitòleg que treballa al RSPB /
Birdlife del Regne Unit que parlarà de la situació dels voltors a Europa; Javier de la Puente, de la Sociedad Española de Ornitología i
expert en l’estudi de les aus migratòries de la península Ibèrica, entre d’altres.
El festival, finalment, comptarà amb la presència de Dominic
Mitchell, editor de la prestigiosa
revista ornitològica Birdwatch, de
la qual al festival es farà una promoció especial.

EL PSC PROPOSA UNIR-SE A LA PLATAFORMA D’HABITATGES DIGNES

ERC Tortosa presenta una moció per
plantar 400 arbres i millorar l’espai urbà
■ Amb l’objectiu de fer una ciutat

més amable i acabar amb l’aspecte dur i cimentat de moltes places
de Tortosa, el grup municipal
ERC presentarà en el proper ple
de dilluns una moció per plantar
400 arbres a la ciutat.
La moció del grup acorda plantar 200 arbres durant els mesos
d’octubre i novembre i 200 més
durant la tardor de 2016, combinant les espècies autòctones amb

altres adaptades a l’entorn urbà.
La iniciativa del grup sorgeix
també per una demanda ciutadana de fer una ciutat més amable, amb carrers amb més vegetació, amb més ombra a l’estiu i
una millor qualitat de l’aire en
general.
Per una altra banda, ERC Tortosa també presentarà una moció conjunta amb CiU per tal de
millorar l’atenció a la comissa-

ria de la Policia espanyola a Tortosa.
Per tal de donar resposta al
drama humà provocat per diversos conflictes armats a la Mediterrània, i en particular a la guerra de Síria, ERC també portarà a
ple una moció proposada pel Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament.
Finalment, el grup traslladarà el seu suport a les conclusions

Inspirat en la fira Birdfair britànica, el festival ebrenc està organitzat per la botiga Oryx, conjuntament amb l’Institut Català d’Ornitologia (ICO) i la
Fundació Catalunya - la Pedrera, i compta amb el suport de
l’Ajuntament d’Amposta, la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya a través del
Parc Natural del Delta de l’Ebre.

Sector en auge
Els organitzadors disposaran de
la participació d’una trentena
de voluntaris, «un 40% dels quals
repeteixen de l’any passat», en
paraules d’Abel Julien, responsable d’activitats de l’ICO, qui
també ha posat èmfasi amb el fet
que els ponents són de primer
nivell.
Els organitzadors també han
destacat que el festival arriba en
un molt bon moment per a l’ob-

i propostes de cabals ecològics
per a l’Ebre i el Delta, elaborades per la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre.
Paral·lelament, el grup municipal PSC coincideix en referència als cabals ecològics sostenibles de l’Ebre i a la moció de donar asil als refugiats, tot instant
les institucions de la Unió Europea a actuar de manera immediata per donar resposta a les necessitats humanitàries de les persones que viuen aquesta tragèdia
i buscar solucions.
El PSC, a més, portarà dilluns
a ple la proposta que l’Ajuntament de Tortosa s’adhereixe a la
Plataforma d’Ajuntaments per
un Habitatge Digne, amb l’objectiu de garantir el dret a l’habi-

Presentació del programa
‘Tocats de l’ala’ de TV3
■ Productors, col·laboradors
i protagonistes presentaran
imatges en exclusiva i comentaran el rodatge.

servació d’aus perquè és l’època
de migracions dels ocells.
En la primera edició, un miler
de persones van acostar-se a participar del Festival. «La majoria
eren de la resta de Catalunya»,
ha explicat Kirchner, «enguany
esperem que vingui més gent de
l’Estat espanyol i esperem superar aquest miler de persones».
Finalment, la regidora de Turisme de l’Ajuntament d’Amposta, Joana Estévez, ha remarcat la
qualitat de les instal·lacions ubicades a la llacuna de la Tancada,
al terme municipal d’Amposta,
«un lloc perfecte i molt singular
per organitzar aquest tipus de
certàmens».
El govern local ha mostrat tot
el suport a l’organització de l’esdeveniment, que esdevé un atractiu per atraure un turisme de
qualitat.

tatge i lluitar contra la pobresa
energètica.
El grup municipal PSC també
presentarà la moció per reprovar el contracte del Servei d’Ajut
a Domicili i per aquest motiu demana a l’equip de govern de l’Ajuntament de Tortosa que informe
si s’ha realitzat algun procediment sobre la licitació d’aquest
contracte.–M. P.

El PSC portarà a ple
aquest dilluns la
reprovació del
contracte del Servei
d’Ajut a Domicili

