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Turisme de Catalunya presenta la nova 
Guia de Turisme Ornitològic 
 

 
• La guia, dirigida principalment al públic naturalista: 

aficionats i amants de la natura, reuneix l’oferta més 
destacada de turisme ornitològic a Catalunya (zones com el 
Delta de l’Ebre, els Aiguamolls de l’Empordà, el Parc 
Nacional d’Aigüestortes i el Parc Natural del Cadí-Moixeró) 
entre altres zones que també son importants. 

 

• A més a més, aglutina totes les infrastructures existents per 
tal de facilitar l’observació de les aus (observatoris, 
miradors, itineraris senyalitzats, centres d’informació i 
interpretació…) oferint una selecció dels itineraris més 
importants per contemplar tota la diversitat d’espècies i 
ambients presents a Catalunya. 

 

• Catalunya compta amb el record europeu d’espècies d’aus 
divisades en 24 hores. 

 
Madrid, 29 de maig de 2008.- El director de Turisme de Catalunya, Ignasi de 
Delàs, va presentar ahir en el Centre Cultural Blanquerna, seu del Govern de la 
Generalitat de Catalunya a Madrid, la nova Guia de Turisme Ornitològic de 
Catalunya. Aquesta  nova publicació descriu la diversitat ornitològica en el territori 
català a través de 11 itineraris estructurats en 4 grups: Aiguamolls, Pirineus i 
Prepirineus, Paisatges mediterranis i voltants metropolitans.  

 

Els 11 itineraris descrits són els següents: 

AIGUAMOLLS: Delta de l’Ebre, Aiguamolls de l’Empordá i Estany d’Ivars. 

PIRINEUS I PREPIRINEUS: Aigüestortes, Cadí-Moixeró, Montrebei i la Terreta, 
Vall de Núria. 

PAISATGES MEDITERRÀNIS: Parc Natural dels Ports, Cap de Creus i 
Montserrat. 
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VOLTANTS  METROPOLITANS: Delta del Llobregat (Barcelona). 

La guia també inclou altres zones i espais naturals, un codi ètic per a l’observador 
d’aus i informació d’interès com entitats relacionades amb l’ornitologia a 
Catalunya, serveis de turisme ornitològic (empreses que basen la seva oferta en 
activitats de turisme ornitològic) i entitats i associacions turístiques. 

Cada itinerari descrit a la publicació conté la següent informació: 

- Una introducció general, descripció del lloc i un mapa de l’itinerari amb 
informació d’interès par al turista ornitològic. 

- Informació ornitològica sobre els ocells que podem observar, infrastructures 
ornitològiques del itinerari i una breu referència a les singularitats ornitològiques 
dels llocs i espècies que habiten en els voltants del itinerari.  

-  Informació d’interès i dels serveis existents: com arribar al lloc, centres 
d’interpretació, ecomuseus o museus de natura, etc.  

- Informació turística per a “Descobrir la zona”. 

Catalunya, degut a la seva situació i al seu enorme gradient altitudinal, és 
privilegiada respecte a la diversitat d’ambients i d’ocells que acull en una 
superfície relativament petita. Com a exemple podem dir que en les últimes 4 
maratons ornitològiques – organitzades per SEO/BirdLife – s’ha constatat aquesta 
singularitat, ja que des de la marató de l’any 2005, on es va batre i es manté el 
rècord europeu a Catalunya d’espècies d’ocells identificats en 24 hores (en totes 
elles l’equip guanyador ha superat les 200 espècies identificades). En l’edició de 
l’any 2007, l’equip guanyador va identificar 217 espècies, una xifra mai 
aconseguida a Europa.  

Entre algunes curiositats ornitològiques de Catalunya destaca la colònia més 
important del món de gavina corsa (Audouin's Gull Larus audouinii) o que a 
l’hivern la pràctica totalitat de la població mundial de pardela balear (Balearic 
Shearwater Puffinus mauretanicus) es troba a la costa catalana. 

Més informació: 
www.catalunyaturisme.com, ct.premsa@gencat.cat, Tel. 93 484 99 00  
 

 


