
6 i  7  de maig 6  i  7  de maig   

de 2016de 2016   

Vols  aprendre a  Vols  aprendre a  

ident i f icar  e l s  ident i f icar  e l s  

ocel ls  del  ocel ls  del  

nostre  entorn?nostre  entorn?   

Les places són limitades. 

Preu del curs: 30 €.  

La inscripció inclou el professorat i la docu-

mentació del curs. Els àpats i desplaça-

ments, aniran a càrrec de l’alumne. 

Per tal de formalitzar la inscripció: 

Cal fer una preinscripció a través de  

l’aplicatiu que trobareu al web:  

http://sostenibilitat.paeria.cat/  

 

 

 
 

INSCRIPCIONSINSCRIPCIONS   

A càrrec d’Steve West,  

ornitòleg professional 

Organitza:Organitza:   

1. Autovia Barcelona – Lleida. Sortida: Lleida 

(Pardinyes) 

2. Direcció Lleida per la Carretera de Corbins. Seguir 

aprox 5km 

3. Rotonda direcció Pardinyes, no Lleida. 

4. Gir per agafar el carrer Xavier Puig Andreu (abans 

d’arribar al Pavelló del Barris Nord) 

5. Glorieta Pius Font i Quer. Ja esteu a l’entrada de la 

Mitjana 

Com s’arriba a la Mitjana? 

Regidoria de l’Hàbitat Urbà, Rural i la Sostenibilitat 

http://sostenibilitat.paeria.cat/ 

infosostenible@paeria.cat T. 973 700 455  

Abellarol  

(Merops apiaster) 
Foto:La Paeria 

Mallarenga carbonera 
(Parus major)  

Foto: La Paeria 

Gaig (Garrulus glandarius ) 

Foto: Beat Rüegger  

http://sostenibilitat.paeria.cat/


8 h Sortida de tot el dia (Trobada al Centre 

d’Informació de la  Mitjana)   

Farem un mostreig dels diferents hàbitats i 

ecosistemes d’interès que tenim a menys 

d'una hora de cotxe als voltants de Lleida: 

bosc de ribera, secans cerealístics, zones 

agrícoles de regadiu, munts i roquissars, pi-

nars i alzinars, zones humides. 

 

S’inclou una pausa per esmorzar i una altra 

per dinar 

 

19 h Finalització del curs 

L’organització es reserva el dret de variar les rutes. 

en cas que ho cregui convenient 

 

L’Ajuntament de Lleida, organitza un 

curs per aprendre a identificar 

els ocells del nostre entorn. El 

curs anirà a càrrec d’Steve West, 

ornitòleg professional 

 

Divendres, 6 de maig, de 18 a 21h 

Dissabte, 7 de maig,  de 8 a 19 h 
 

 

A qui s’adreça aquest curs? 

A totes les persones interessades en 

iniciar-se en el món de la ornitologia, o 

a aquelles que tinguin un coneixement 

bàsic. 

 

Objectius: 

Aprendre a identificar tant de forma 

visual com auditiva les espècies més 

característiques dels ambients forestals, 

zones humides i secans de la plana a 

través de sessions teòriques i d’un con-

junt de visites a camp.  

 

Ident i f icar  i  conèixer  ocel ls  de  la  p lana de L le ida i  e ls  seus  voltants    

Programa del curs: 

 

18 a 20  h Sessió teòrica (Al Centre d’Inter-
pretació de la Mitjana ) 

Durant la sessió teòrica  farem una aproxi-

mació als diferents grups d’aus tenim als dife-

rents hàbits de la plana de Lleida. Observa-

rem els distintius de cada un d’ells, que ens 

ajudaran a la seva identificació. També es 

treballarà com  usar correctament la guia 

d’identificació d’ocells i els prismàtics. 

 

20 a 21 h  Sortida pel parc de la Mitjana.  

Passeig pel parc al capvespre per identificar  

visualment i pel seu cant les aus presents a la 

zona (bosc de ribera, basses i cursos d’aigua, 

cultius d’horta,...). 

 

Dissabte,  7  de maigDissabte,  7  de maig   

Divendres ,  6 de maigDivendres ,  6 de maig   

Picot verd (Picus viridis) 

Foto: Wim Groot  

Materia l  necessari  :Materia l  necessari  :   

- Guia d’ocells  i prismàtics (si en teniu) 

- Esmorzar i dinar per dissabte 

Els desplaçaments es faran amb cotxes 
particulars. Durant la classe ens repartirem 
en diferents cotxes, per optimitzar-los. 


