AGENDA

Setembre 2014

L’ART DE LA PESCA
De l’1 d’abril al 31 de desembre de 2014
Hora: Sota petició
Lloc: MónNatura Delta de l’Ebre
Preu: Adults 10€ i nens 5€

INFORMACIÓ D'INTERÈS
Activitat únicament sota petició. (Grup mínim 12 persones).
Cal reserva prèvia. Més informació i reserves al 977 05 38 01 o info@monnaturadelta.com.
MÉS INFORMACIÓ
Web MónNatura Delta de L`Ebre
L’Emilio, un pescador molt bromista, ens ha amagat els baguls on guardem els ralls. Si aconseguim
resoldre uns trencaclosques sobre arts de pesca tradicional del Delta, ens donarà les pistes per trobarlos!
Veniu a practicar el llançament de rall, un art de pesca tradicional del delta! Esteu preparats?
Activitat dirigida a nens i nenes de 7 a 12 anys.
Inclou visita a tots els espais de MónNatura Delta de l’Ebre.
Durada de l’activitat: 1h 30 min.
*Aquesta activitat únicament es realitza sota petició (grup mínim 12 persones). Imprescindible
reserva prèvia a info@monnaturadelta.com

LA VISITA DELS MENUTS: VISITA EN FAMÍLIA MÓNNATURA DELTA
Tots els dissabtes i diumenges fins al 31 de desembre de 2014
Hora: 10:30h
Lloc: MónNatura Delta de l’Ebre
Preu: Adults 10€, joves/jubilats 9€ i nens 5€

INFORMACIÓ D'INTERÈS
Més informació i reserves al 977 05 38 01 o info@monnaturadelta.com.

MÉS INFORMACIÓ
Activitat familiar
Durada de l’activitat: 1,5h
Web MónNatura Delta de L’Ebre
MónNatura Delta de l’Ebre permet descobrir un entorn natural de gran riquesa en una de les zones
humides més importants de l’europa occidental. La terra i l’aigua s’uneixen i creen un escenari propici
per a la concentració d’una fauna única i variada, sobretot d’aus aquàtiques.
Nova visita familiar. La visita per als menuts està pensada per a que els més petits de la família puguin
gaudir d’aquest entorn i alhora descobrir la riquesa d’aquest espai mitjançant la descoberta d’aus
fascinants i activitats tradicionals úniques al delta. La visita s’inicia a l’espai de recepció i serveis, on hi
ha el punt d’informació i en el qual també es troba l’àrea de descans. Un cop passat aquest primer
espai ens dirigirem a la zona de les salines on descobrirem com s’extreia la sal en l’antiguitat i
coneixerem la història del pirata Xeic Tu Xic Mano. La visita continua cap a un dels punts més
importants de l’equipament. Es tracta de l’Espai Delta, on mitjançant imatges, vídeos i projeccions
descobrirem l’essència del Delta i comprendrem què fa diferents aquestes terres. Al costat de l’Espai
Delta s’hi troba el Mirador 360º, un mirador des d’on observarem les aus més emblemàtiques del delta
com ara el flamenc o el bernat pescaire, entre d’altres. La visita continua a l’Aguaït on explicarem què
fem per protegir aquest espai natural tan important. Finalment visitarem una exposició de les arts de
pesca tradicionals on podrem practicar a tirar el rall, un art de pesca molt antiga al delta. Els visitants
que vulguin podran gaudir de la navegació amb pontona (barca de perxar antiga del Delta de l’Ebre).

ALFACADA BIRDING HIDE

Sota petició i Cal reserva prèvia
Lloc: MónNatura Delta de l’Ebre
Preu: 90€/fotògraf (màxim 2 persones)

INFORMACIÓ D'INTERÈS
Més informació i reserves al 977 05 38 01 o info@monnaturadelta.com.
Durada a convenir.
Recomanacions: cal dur roba de temporada, calçat adequat, protecció solar, ulleres de sol,
gorra/barret o similar, menjar i beguda. No portar roba de colors no estridents.
DESCOMPTE
Consultar disponibilitat per altres dies i horaris.
MÉS INFORMACIÓ
Web MónNatura Delta de L`Ebre
Nova activitat al Delta
Si ets un fotògraf de natura i vols descobrir un indret exclusiu que amaga molts secrets, no et pots
perdre els aguaits fotogràfics de la llacuna de l’Alfacada. Un indret on fins avui no es podia accedir,
amb una riquesa ornitològica com cap altra. T’ho vols perdre?
Situada en una de les principals reserves de biodiversitat de la Mediterrània occidental, l’Alfacada és
una llacuna d’excepcional valor naturalista; una peça clau en el paisatge del delta de l’Ebre i en la
conservació del parc natural. La reserva de l’Alfacada és una zona d’aiguamolls situada al marge dret
del riu Ebre, a prop de l’indret conegut com la gola de Migjorn. En els darrers decennis l’espai natural
havia perdut superfície en benefici dels arrossars, conreu per excel·lència del Delta. Aquesta situació
s’ha revertit a partir de l’adquisició i gestió de l’espai per part de la Fundació.
La visita s’inicia a MónNatura Delta, on sereu transportats en cotxe fins l’Alfacada. Un cop allà entrareu
de forma exclusiva a l’espai, i fent un recorregut a peu sereu guiats fins a uns aguaits especialment
preparats per la fotografia naturalista. Durant tot el matí o la tarda, respectant les indicacions facilitades,
romandreu sols i en silenci als aguaits on podreu obtenir les millors fotografies del Delta. A l’hora
convinguda, us vindran a recollir i tornareu a MónNatura on se us obsequiarà amb una entrada lliure a
l’espai MónNatura Delta.

L’ALFACADA, UN PARADÍS SECRET AL DELTA
Sota petició i cal reserva prèvia
Lloc: MónNatura Delta de l’Ebre
Preu: 100 (màxim 4 persones)

INFORMACIÓ D'INTERÈS
Més informació i reserves al 977 05 38 01
info@monnaturadelta.com
Durada entre 3 i 4 hores (incloent desplaçaments). Recomanacions: cal dur roba de temporada,
calçat adequat, protecció solar, ulleres de sol, gorra/barret o similar, menjar i beguda.
Recomanable portar binocles (es poden llogar a MNDE) i guies d’observació de flora i fauna. No
portar roba de colors no estridents.
DESCOMPTE
Consultar disponibilitat per altres dies i horaris.
MÉS INFORMACIÓ
Web MónNatura Delta de L`Ebre
Nova activitat al Delta
Al paradís natural del Delta de l’Ebre existeix una reserva de fauna on fins avui no s’hi podia accedir:
la llacuna de l’Alfacada. Aquesta visita guiada us permetrà endinsar-vos a l’espai per observar la
riquesa ornitològica que es concentra. Us ho perdreu?
Situada en una de les principals reserves de biodiversitat de la Mediterrània occidental, l’Alfacada és
una llacuna d’excepcional valor naturalista; una peça clau en el paisatge del delta de l’Ebre i en la
conservació del parc natural. La reserva de l’Alfacada és una zona d’aiguamolls situada al marge dret
del riu Ebre, a prop de l’indret conegut com la gola de Migjorn. En els darrers decennis l’espai natural
havia perdut superfície en benefici dels arrossars, conreu per excel·lència del Delta. Aquesta situació
s’ha revertit a partir de l’adquisició i gestió de l’espai per part de la Fundació.
La visita s’inicia a MónNatura Delta, on sereu transportats en cotxe fins l’Alfacada. Un cop allà entrareu
de forma exclusiva a l’espai i fareu un recorregut a peu on s’explica i observa la diferent fauna que ens
anem trobant. Es pot accedir als observatoris tècnics o als aguaits de fotografia. La visita continua fins

la caseta magatzem on s’explica la importància de l’anellament en el coneixement ornitològic.
Finalment es torna a MónNatura on s’obsequia amb un tastet de productes de la zona. El contingut de
la visita s’adapta al perfil i interessos dels participants. I si vols completar el dia no et perdis les nostres
opcions. Consulta’ns!

L’OCELL QUE HA PERDUT LA MEMÒRIA
De l’1 d’abril al 31 de desembre de 2014
Hora: Sota petició
Lloc: MónNatura Delta de l’Ebre
Preu: Adults 10€ i nens 5€

INFORMACIÓ D'INTERÈS
Activitat únicament sota petició. (Grup mínim 12 persones).
Cal reserva prèvia. Més informació i reserves al 977 05 38 01 o info@monnaturadelta.com.
MÉS INFORMACIÓ
Web MónNatura Delta de L`Ebre

La Laura ha trobat un ocell que ha perdut la memòria i ens demana ajuda perquè pugui tornar amb la
seva família i els seus amics. Haurem de descobrir com es diu l’ocell, què menja, quina edat té i on
viu! T’agraden els ocells? Vine a descobrir la vida dels ocells i algunes curiositats fascinants!
El preu inclou la visita a tots els espais de MónNatura Delta de l’Ebre. Cal reserva prèvia.
Activitat dirigida a nens i nenes de 4 a 10 anys.
Durada de l’activitat: 1 h 30min

*Aquesta activitat es pot realitzar sota petició (grup mínim 12 persones). Imprescindible reserva
prèvia a info@monnaturadelta.com

TALLER: ELS OUS DE LA PEPA

Sota petició i cal reserva prèvia
Lloc: MónNatura Delta de l’Ebre
Preu: Nens: 3,50euros. Adults, gratuït

INFORMACIÓ D'INTERÈS
Més informació i reserves al 977 05 38 01 o info@monnaturadelta.com. Imprescindible prèvia
reserva. Web MónNatura Delta de L`Ebre

Pepa, un flamenc femella del Delta una mica despistada ha post diferents ous a MónNatura
Delta i ara no recorda on són. Ens podeu ajudar a trobar els nius? Si aconseguiu trobar els ous
de Pepa els podreu personalitzar. Animeu-vos a buscar els ous de Pepa!
Activitat dirigida a nens i nenes de 4 a 12 anys.

Delta Birding Festival
Divendres 26, dissabte 27 i diumenge 28 de setembre
del 2014
Hora: Divendres de 16h a 20:30h; dissabte de 9h a 20:30h; i
diumenge de 9h a 17h
Lloc : La Pedrera
Preu: 6€ ( 5€ entrada anticipada) Menors de 14 anys gratuït

INFORMACIÓ D'INTERÈS
Recomanacions: cal dur roba de temporada, calçat adequat, protecció solar, ulleres de
sol, gorra/barret o similar i antimosquits. No portar roba de colors no estridents.
T. 977 053 801 / 934185511info@monnaturadelta.com / info@deltabirdingfestival.com
La celebració d’aquest festival al Delta de l’Ebre, un dels espais naturals més importants de la
Mediterrània Occidental, vol oferir un programa d’activitats ampli i molt atractiu, amb cursos,

tallers, concursos, etc… acompanyat d’una gran fira de productes i serveis per al naturalista i
persones que gaudeixen de la natura en general. T’ho vols perdre?

Delta Birding Festival és el primer festival ornitològic que es celebra al nostre país que destini el
benefici econòmic de les entrades a projectes de conservació dels ocells. En aquesta primera
edició, el projecte es farà al propi Delta de l’Ebre i consistirà en la realització de campanyes
d’anellament i censos de les aus aquàtiques i altra fauna a la reserva de l’Alfacada. S’ha
preparat una graella de presentacions i conferències amb persones de renom a nivell europeu
com en Killian Mullarney, autor de dibuixos de la famosa guia Collins Bird Guide.
També s’oferirà l’oportunitat excepcional de visitar la llacuna de l’Alfacada, el tresor més ben
guardat del Delta de l’Ebre o fer una sortida en vaixell a mar obert per a observar aus marines,
especialment les baldrigues balear i mediterrània, però també gavines corses, mascarells i
altres. A més, s’oferiran cursos i tallers, i activitats destinades a nens i nenes, que es faran de
forma continuada al llarg del dia.

Voluntariat per la neteja d’aiguamolls litorals al
Delta de l’Ebre
Dissabte 4 d’octubre de 2014
Hora: 12h
Lloc: MónNatura Delta de l’Ebre
Preu: Nens 10 euros. Adults 5 euros

INFORMACIÓ D'INTERÈS
Els qui estigueu interessats en venir a ajudar-nos ens heu d’avisar a:
susanna.izquierdo@fcatalunyalapedrera.com

El matí del dissabte 4 d’octubre organitzarem una activitat de voluntariat per la neteja de les
antigues salines de la Tancada, uns aiguamolls litorals situats a tocar de la badia dels Alfacs, al
Delta de l’Ebre.

La Fundació va adquirir aquest espai per recuperar-ne el seu valor ecològic, ja que es trobava
força alterat per l’activitat humana (primer per l’extracció de sal i anys més tard per la instal·lació
d’una piscifactoria). Recentment l’espai ha estat restaurat mitjançant un projecte LIFE de la Unió
Europea (el projecte LIFE Delta Lagoon) i ha anat recuperant la seva riquesa biològica, essent
l’hàbitat de diverses aus com el tèrrit menut, el tèrrit variant, martinets, fotges, ànecs collverds,

bernats pescaires, etc… La Fundació, a més, ha aprofitat els edificis existents propers a l’espai
per a crear un centre d’interpretació del Delta: MónNatura Delta de l’Ebre.
Amb l’actuació de voluntariat farem una neteja de l’entorn per millorar l’ecosistema, traient
escombraries que provenen principalment del mar. Aquesta actuació compta amb el suport de la
Fundación Biodiversidad.

Programa de la jornada:
10:00- Trobada a la recepció de Món Natura Delta.
10:00-10:30- Benvinguda, presentació dels principals valors de l’espai natural i explicació de
l’activitat.
10:30-13:30- Activitat
14:00- Dinar-pícnic ofert per la Fundació Catalunya-La Pedrera
15:30- Visita opcional a l’equipament de MónNatura Delta.
*Cal dur bambes velles o sandàlies d’aigua i banyador, per entrar dins de l’aigua.

Els participants rebran com a obsequi un abonament anual per entrar a MónNatura Delta.

Més informació:
Premsa Fundació Catalunya – La Pedrera
www.lapedrera.com
Telèfon: 93 214 25 39
premsa@fcatalunyalapedrera.com

