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Mostra de cervesa artesana ‘Ebre Beer’. Èxit de la tercera
edició de la mostra de cerveses de les Terres de l’Ebre i de les franges,
celebrada ahir davant la vinoteca Tanins de Tortosa. P 33

FRANÇA, ANGLATERRA I HOLANDA SÓN ELS PRINCIPALS PAÏSOS DE PROCEDÈNCIA DELS TURISTES ESTRANGERS

L’observació d’aus atrau a l’any prop
de 30.000 visitants al delta de l’Ebre
El Delta Birding Festival, ubicat al MónNatura
Delta, celebra aquest cap de setmana la seua
segona edició amb un ampli programa.
L’organització espera arribar als 2.000 visitants
MARINA PALLÁS CATURLA

Tot i que només són dades aproximatives, el director de l’Àrea
de Territori i Medi Ambient de
Fundació Catalunya-La Pedrera, Miquel Rafa, quantifica en
entre 25.000 i 30.000 els visitants d’observació d’ocells que
acudeixen al llarg de l’any al delta de l’Ebre, atrets per la seua riquesa i varietat.
Els països d’on provenen
aquests turistes són, per aquest
ordre: França, Anglaterra, Holanda, Bèlgica, Alemanya i els països escandinaus. «I últimament
estem notant un ascens de visitants d’Holanda», avança al Diari el director.
Una de les cites principals
d’aquest tipus de turisme són les
fires especialitzades o els festivals
d’observació d’aus. En aquest
sentit, el delta de l’Ebre està des
de divendres i fins avui en el punt
de mira amb el Delta Birding Festival, acollit als espais de MónNatura Delta, a la Tancada, i que
organitza per segon any ORYX, la
botiga de l’amant de la natura,
conjuntament amb l’Institut Català d’Ornitologia i la Fundació Catalunya – La Pedrera.
En l’edició anterior es va arribar als 1.300 visitants durant el
cap de setmana del festival. Enguany, els organitzadors esperen arribar fins a gairebé els 2.000.
L’esdeveniment ofereix un generós programa. Seguint parlant
amb xifres, els tres dies de festival, on estan col·laborant 40 voluntaris i treballadors, es poden
desglossar en 16 conferències
amb especialistes de primer ordre mundial, 21 presentacions,
12 tallers de diferents temàti-

ques, 19 activitats pel Delta com
sortides amb vaixell per observar ocells, altres 21 activitats pel
recinte del festival i fins a 43 expositors especialitzats amb estands d’òptica i complements,
llibres, caixes-niu i menjadores,
equipaments i empreses vinculades al turisme de natura.
El festival està inspirat en la
fira Birdfair britànica, la més antiga de totes, i que també aglutina un model triangular, amb botigues del sector privat, institucions de recerca i entitats
naturalistes, així com un benefici final destinat a la conservació
i estudi de les aus.

Al festival han conviscut l’ambient expert i especialitzat amb el familiar. FOTO: JOAN REVILLAS

El benefici
econòmic de les
entrades al festival
va destinat a
projectes d’avifauna
El Delta Birding Festival és
l’únic festival ornitològic que se
celebra a l’estat espanyol i que
destina el benefici econòmic de
les entrades a projectes relacionats amb l’avifauna. En la primera edició s’ha aconseguit destinar 4.000 € a un projecte de seguiment orientat a la conservació
de les poblacions d’ocells de la
reserva de l’Alfacada i de la futura naturalització dels arrossars
contigus del Violí, aprofitant així l’impacte econòmic de l’esdeveniment en la protecció dels hàbitats naturals del Delta.
Per a aquest 2015, el projecte on
es destinarà el benefici serà la participació en el nou Atles d’ocells

La Reserva Natural de Sebes, també present a la fira. FOTO: JOAN REVILLAS
nidificants de Catalunya, un projecte capdavanter a tot el món en
aquest tipus de treballs sobre la
distribució dels ocells.
En relació a l’edició anterior,
ara s’han ampliat alguns espais i
facilitat l’accés per poder seguir
un circuit més còmodament. «I
l’any que ve ampliarem més espais, segur», puntualitza Rafa.

Respecte al perfil dels visitants,
Rafa també apuntat que s’ha crescut en públic familiar. «Hi ha molts
tallers i activitats per nens, ja no
és un públic tan especialitzat en
ornitologia», detalla.
«Que a Catalunya siguem capaços de fer festivals com aquest
és un èxit», opina Héctor Andino, biòleg de 46 anys, provinent

del Maresme i que ha passat tot
el cap de setmana al delta de l’Ebre
visitant el festival. Fa 30 anys que
és aficionat a l’observació d’aus,
però «amb festivals com aquest
sempre aprens coses noves. Si
l’any passat estava bé, enguany
encara està millor».
Un grup d’amics amb xiquets
provinents de Reus també van visitar el festival l’any passat. «L’únic
que trobo a faltar són més espais
amb ombra», assenyala un d’ells.
«Penso que està molt ben pensat per als nens», valora un altre.
Si bé molts visitants coincideixen que l’entorn és molt familiar i una excusa per visitar el Delta amb xiquets, d’altres, sense
ser per força aficionats a l’observació d’aus, asseguren que la visita val molt la pena: «Crec que
igual haguéssem vingut sense xiquets, per l’entorn, per la natura»,
opinen Patricia i Mamem, mentre vigilen els seus fills fent anar
la perxa a dalt de la pontona, una
de les activitats més sol·licitades
entre els més petits.

