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121 Aires indians
al cor de Begur
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emigrar a Cuba a la
recerca de mlllor fortuna. Alguns deis
que ho van aconseguir van tornar a les
seves viles natals i van reproduir l’estil
de vida del Carib, construint mansions
d’estil colonial, finangant obres de
beneficencia o contribuint al desenvolupament urbanístic deis seus pobles
i ciutats. Begur no en va ser l'excepció,
i des de fa uns anys rememora la
petjada deis anomenats americanos
amb una fira en qué totes les activitats
tenen sabor india. Duranttres dies. els
mojítos i la salsa posen el gust i la
banda sonora a la vila, on no h¡ falten
carrers guarnits, espectacles d'animació, actuacions musicals, un pare
infantil o un deis grans atractius, el
Mercat de Productes d'Ultramar, a la
plaga de la Vila i a la platja de sa Riera.
Al mercat, a banda de poder comprar
tot ti pus de productes colonials
i mercaderies d'ultramar, com ara café,
cacau, rom, herbes o espécies, també
hi ha demostracions d’antics oficis
colonials, com ara el de pescadors amb
xarxes i nusos, el de tints vegetáis o el
de bufador de vidre. El programa inclou
visites guiades al patrimoni india de
Begur, projeccions i tallers d’oficis. i
Oficina de Turisme de Begur
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SORTIDA ANIMAL

131 DELTA BIRDING FESTIVAL
MónNatura Delta
de l’Ebre acull
cada setembre un
festival dedicat ais ocells del
Delta. S'hi ofereix un ampli
i atractiu programa d’activitats
relacionades amb l’ornitologia
i l’observació deis ocells: tallers,
conferencies, cursos, concursos
i una fira de productes i servéis
per a ornitólegs i qualsevol
persona interessada a gaudir
de la natura. Aquesta sera la
segona edició del Delta Birding
Festival, l’únic festival interna
cional d’aquestes característiques que se celebra al nostre
país, organitzat conjuntament
per la Fundació Catalunya La Pedrera, la botiga Oryx
i lTnstitut Catalá d'Ornitologia.
El programa de conferencies
vindra farcit d'ornitólegs de
renom internacional, com
Hadoram Shirihai, Dick
Forsman i Markus Varesvuo,
juntament amb experts del
nostre país com Dani López
Velasco, Juan Várela, Toni Llobet
i Javier de la Puente. Entre les
activitats que es faran dins el

centre destaquen els talléis de
dibuix naturalista i d'identificació de sons, el de fotografía
digital telescópica, el de foto
grafía de natura i algunes activi
tats com ara les visites a la
llacuna de l’Alfacada, el tresor
mes ben guardat del Delta
de l'Ebre, gestionada per la
Fundació Catalunya - La Pedrera.
Amb vaixell a mar obert

Hi haurá dues sortides amb
vaixell. una a mar obert per
observar ocells marins, especialment les baldrigues balear
i mediterránia, pero també
gavines corsés; i l’altra peí riu,
des d'on gaudireu d’una visió
diferent deis ocells del Delta.
Cal destacar que a l'equipament, s'hi trobará la fira més
important d'ornitología
i turisme de natura del país,
amb la presencia de marques
de prismátics i telescopis
per a l’observació de fauna, i
MónNatura Delta de l’Ebre
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