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El Delta Birding Festival omple el Delta 

de l’Ebre d’ornitòlegs i aficionats a la 

natura  
Èxit de convocatòria de les dues primeres jornades, amb les activitats i sortides 
guiades plenes de gom a gom. Només avui dissabte s’ha superat les 1.600 
persones  

El Festival segueix demà diumenge amb una graella molt atractiva per a les 
famílies i l’estrena del Delta Birding Festival Junior 

La fira ornitològica més important del mediterrani preveu superar els 2.500 
visitants de l’edició anterior i arribar a xifres pre-pandèmia 

 

El Delta de l’Ebre és, des d’aquest divendres, la capital dels amants i estudiosos dels 
ocells amb la vuitena edició del Delta Birding Festival. 

La fira ornitològica més important del mediterrani està tenint una gran acollida. En 
el seu equador, els organitzadors estan molt satisfets per la resposta de públic. 
Aquest dissabte s’ha batut el rècord d’assistents en un dia, superant les 1.600 
persones.  

El Festival seguirà demà diumenge amb una graella de propostes molt atractiva per 
a famílies. Es durà a terme el tradicional alliberament d’aus, on els agents rurals junt 
amb els nens assistents deixaran en llibertat 5 xoriguers recuperats. A més, se li suma 
l’estrena del Delta Birding Festival Junior. Un espai en què les noves generacions 
d’ornitòlegs exposaran la seva visió sobre aquest món i explicaran els seus projectes. 
Es tracta d’una primícia a Europa en un festival d’aquestes característiques.  

Més d’un centenar de propostes pensades per a totes les edats omplen el programa 
del Delta Birding Festival que té lloc a MónNatura Delta, coorganitzat per Oryx, 
l’Institut Català d’Ornitologia (ICO), i la Fundació Catalunya La Pedrera. 

Un dels fets destacables del Delta Birding Festival és que continua essent l’únic 
festival a l’estat espanyol que destina el benefici econòmic de les entrades a 
projectes relacionats amb l’estudi i la conservació dels ocells i la natura. Enguany es 
tracta de la restauració ecològica dels Ullals de Panxa al Delta de l’Ebre. 
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El Delta Birding Festival arriba a la seva vuitena edició, amb una gran èxit de 
convocatòria any rere any, i amb la previsió de superar els 2.500 visitants de la 
darrera edició i arribar a xifres pre-pandèmia amb més de 3.000 persones. Entre els 
assistents, provinents d’arreu del món, guanyen terreny cada cop més els estrangers.   

La fira ornitològica més important del mediterrani continua superant-se any rere, 
erigint-se com a cita ineludible per a ornitòlegs i una de les fires més importants del 
món pel sector.  

Vuitena edició amb ponents de renom internacional  

La graella del Delta Birding Festival presenta ponents internacionals com 
l’americà David Sibley, autor de la famosa “Sibley Bird Guide” dels ocells de Nord-
Amèrica. També és excepcional la presència de Lukas Jenni i Raffael Winckler, els 
pares dels estudis de la muda dels ocells i les tècniques per determinar-ne l’edat. 
D’altra banda, Stephen Baillie investigador de la British Trust of Ornithology, 
presenta l’Atles de la migració dels ocells de l’Àfrica-eurasiàtica. 

També anomenar l’estrena d’un documental sobre Green Birding, amb Ponç 
Feliu com a protagonista en el seu periple de “birding” ciclista recorrent Catalunya 
de Nord a Sud. Destaca també l’estudi científic que Nadja Weishaupt, de la 
universitat de Helsinki, que amb tècniques de Big Data compara les dades de la 
migració dels ocells que donen els radars meteorològics i les nombroses aportacions 
que fan els ornitòlegs a les diferents plataformes d’internet com “Ornitho” i “eBird”. 

La fotografia de natura sempre té cabuda al festival i enguany els protagonistes són 
Ali Alieslam, gran naturalista i fotògraf iranià; Ignacio Yúfera amb un recorregut per 
les espècies d’aus més emblemàtiques i buscades de Panamà i els seus hàbitats, a 
través de les fotografies fetes per ell mateix; o, Oriol Alamany que en els darrers tres 
anys ha documentat gràficament i amb gran mestratge els estudis i treballs que es 
fan per la conservació d’una de les joies ornitològiques del Mediterrani, la baldriga 
balear. 

Punt a part mereix el fotògraf català Xavier Bou, protagonista indiscutible del festival 
amb les seves “Ornitografies”. Setze obres de gran format per gaudir mentre es 
passeja pels exteriors del Festival. 

Organitza:   

     
 

https://www.bto.org/
https://migrationatlas.org/

