
L’Associació Ornitològica
de les Terres de l’Ebre

Les aus i el territori
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LES TERRES DE L’EBRE acullen espais de gran importància ecològica.
El Delta de l’Ebre, una de les zones humides més grans
d’Europa, és una àrea de repòs per als milers d’aus que s’hi atu-
ren durant els seus viatges migratoris, i també un territori de
cria per a moltes espècies singulars, algunes d’elles amenaçades.
En contrast amb aquest paisatge de maresma, als Ports de
Tortosa-Beseit trobem espècies pròpies de l’alta muntanya.
Amb l’objectiu de conservar, estudiar i divulgar aquesta
riquesa avifaunística, tan diversa, neix l’Associació
Ornitològia Picampall de les Terres de l’Ebre. 

Un territori singular

La Punta de la Banya des del Montsià, 
en una imatge del 1965.

Els arrossars del Delta al mes de maig.
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LEGALMENT CONSTITUÏDA AQUEST MES DE GENER per un grup
d’ornigòlegs aficionats i professionals, entusiastes
d’aquest territori, l’associació té un caràcter con-
servacionista, i, alhora, un esperit científic i de
recerca. Picampall vol proposar models d’ús del
territori compatibles amb la conservació de la
diversitat biològica així com identificar i prevenir
els impactes negatius sobre uns ecosistemes on les

reserves naturals i l’activitat humana sovint com-
parteixen el mateix espai. 

Entre els seus principals objectius també s’hi
troba el de fomentar el coneixement i la sensibilit-
zació socioambiental, capacitant a les persones per
actuar a favor de la seva conservació i del desenvo-
lupament sostenible, i promovent mecanismes de
participació entre els diferents agents de la societat.

Conservació i recerca

Un estol de gavines seguint l’estela d’un tractor.

Les activitats tracidionals i l’avifauna del Delta
són sovint els motius d’una mateixa escena.



L’associació organitza tallers de construcció de
caixes-niu, que, col·locades en diferents espais al
llarg del Delta, proporcionen als ocells una cavitat
on niar. Grans i petits poden participar en
aquestes trobades, que tenen també un caràcter
festiu. Un anellador explica al grup la tècnica de l’anellament.
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L’ESCOLA D’ORNITOLOGIA, un dels projec-
tes més engrescadors de l’associació,
oferirà cursos, tallers, sortides i
altres activitats formatives i lúdi-
ques relacionades amb el món dels
ocells, una afició cada vegada més
estesa a Catalunya i a tot Europa.
L’Escola d’Ornitologia serà un punt
de partida per a tots aquells que es
vulguin iniciar en l’afició a l’ornito-
logia, i també introduir-se en activi-
tats més especialitzades, com ara
l’anellament científic d’ocells.

DE CARA A L’ANY 2006, s’han programat quatre cursos per a aquest
any, dos d’ornitologia i dos d’anellament. Per a l’organitza-
ció d’aquestes i altres activitats, l’associació compta amb el
suport del Parc Natural del Delta de l’Ebre.

L’Escola d’Ornitologia Picampall

Observadors en una torreta d’aguait.
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L’anellament científic d’ocells

Mitjançant el marcatge individual, l’anellament
científic permet estudiar la biologia de les aus i
en especial els seus desplaçaments migratoris.

L’associació oferirà cursos amb la finalitat de
preparar els participants per a l’obtenció de la
llicència d’anellador que emet la Generalitat
de Catalunya, en les seves dues modalitats
–auxiliar i expert–, un espai formatiu que
actualment no es troba ben regulat.

L’associació compta amb anelladors de gran
experiència, i, un cop més, amb les facilitats que
proporciona el Parc Natural del Delta de l’Ebre
pel que fa a instal·lacions i participació en pro-
jectes.

Un xot, Otus scops, anellat a l’illa de Buda.

Un dels ocells més petits d’Europa, el bruel, Regulus ignicapilla.

L’estació biològica de Canal Vell, on es realitza la campanya de
seguiment de la migració de tardor.

Mesura de la longitud alar d’un enganyapastors, 
Caprimulgus europaeus

Una puput, Upupa epops, capturada per a l’anellament.
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L’associació també preveu col·laborar en el dis-
seny i organització de projectes per als quals és
necessària la coordinació d’un gran nombre de
voluntaris, com ara l’anellament en colònies
d’aus marines que porta a terme el Parc Natural
del Delta de l’Ebre.

Aquestes jornades serveixen també per apro-
ximar la població a l’afició en l’ornitologia.

Polls de gavina capblanca, Larus genei, abans de ser anellats.
Polls de flamenc, Phoenicopterus ruber, dins del tancat, en la

primera jornada d’anellament d’aquesta espècie al Delta.

Anellament a la colònia de xatrac bec-llarg, Sterna sandvicensis.

Reunió de voluntaris abans d’una jornada d’anellament.

Projectes col·lectius
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PER TAL DE REUNIR I COMPARTIR experiències d’una manera
dinàmica, s’ha posat en marxa un web informatiu i
interactiu obert a les observacions i les aportacions dels
socis i els visitants (www.picampall.org), amb fòrums de
discussió, un concurs fotogràfic i seccions d’actualitat.

GRÀCIES A LA COL·LABORACIÓ de l’Ajuntament
de Deltebre, l’associació ja disposa d’un
local on començar a desenvolupar la
seva activitat. Es tracta de l’antic sindi-
cat de Jesús i Maria, un edifici de dues
plantes que va ser completament rehabi-
litat per l’Escola-Taller de Deltebre. Es
troba al costat del camp de futbol de
Jesús i Maria, i compta amb una oficina
a la planta baixa i una gran sala d’actes.

PICAMPALL PREVEU fer un centenar de socis al llarg de l’any 2006 i ampliar aquesta xifra en el futur.

Oberts a tothom

www.picampall.org



Associació Ornitològia de les Terres de l’Ebre · Picampall 7

En contacte

ADREÇA SOCIAL

Itàlia, 28. 43870 Amposta

TELÈFON 

661 16 79 51

WEB 

www.picampall.org

CORREU ELECTRÒNIC 

info@picampall.org

NIF

G43838192

NÚM. AL REGISTRE D’ASSOCIACIONS

31505

PRESIDENT

Joan Antó

VICEPRESIDENTA 

Núria Rodríguez

TRESORER

Joan Gil

SECRETARI

Francesc Vidal

VOCALS

David Bigas
Mariano cebolla
Miquel Àngel Franch
Toni Curcó
Santi Martorell
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Una tarda de núvols estirats, t’asseus a la vora del canal.
Un pescador d’anguila arriba en ciclomotor. T’ofereix
paraules i taronges mentre les gavines desfilen en forma-
ció cap als dormidors. El canyissar i els tamarius, atents
al silenci. Pels carrers del Poblenou corre un sospir amb
l’arribada del capvespre. I tot d’una et sents molt jove i
molt vell. Passen davant dels teus ulls les coses que has
tingut a les mans, i se t’apareixen sense forma concreta
totes les que hi pots arribar a tenir. Si el Delta s’enfonsa
en el mar algun dia, amb ell s’enfonsen molts anys d’his-
tòria i tradició, i un tresor ecològic d’incalculable valor,
però també els moments anònims, els diminuts records
que ens està oferint a cada instant.

Gener de 2006
© de les fotografies: Joan Gil, Joan Antó i Albert Roca


