RESUM CONFERÈNCIES ANY INTERNACIONAL DEL TURISME
SOSTENIBLE

Arbres singulars de Barcelona. Dr. Jaume Llistosella.
Barcelona és segurament la ciutat de l’arc mediterrani que té més arbres. Només als
carrers, actualment, n’hi ha vora 155.000 de plantats, distribuïts en més de 150 espècies
diferents i amb representants dels cinc continents. Si a aquests valors hi sumem els dels
arbres dels nombrosos parcs, jardins i espais verds de la ciutat, el conjunt constitueix un
gran patrimoni botànic que aporta importants beneficis mediambientals, socials i
paisatgístics als ciutadans de Barcelona. Entre tot aquest conjunt d’arbres, n’hi ha
alguns que destaquen, que tenen algun tret que els fa singulars. N’hi ha que són els
únics representants de la seva espècie a la ciutat; altres són centenaris i van ser plantats
a finals del segle XIX; alguns, en florir, assoleixen una espectacular i gran bellesa; hi ha
arbres que es poden considerar monumentals per les seves mides poc habituals, com
també n’hi ha que atresoren una petita història, de persones i sentiments, per explicar.

Un tast dels ocells silvestres de la ciutat de Barcelona. Dr. Xavier Ferrer.
Barcelona és una ciutat molt densament urbanitzada on viuen i transiten molts ocells
silvestres (83 espècies nidificants i al voltant de 250 entre hivernants, migrants i
nòmades). La major part dels barcelonins ignoren que és relativament fàcil identificar i
contactar amb diverses espècies d’ocells.
La conferència vol introduir el neòfit en ornitologia al coneixement de les espècies
d’ocells més habituals a la ciutat, en especial a la primavera i l’estiu, juntament amb les
eines necessàries per a poder detectar i identificar ocells a la ciutat (binocles, guies de
camp, aplicacions de sons d’ocells, etc.).
S’hi recullen també els sectors de la ciutat més interessants per a veure ocells silvestres,
com ara el parc de la Ciutadella, el Palau Reial, el front marítim o el sector fronterer
amb el parc de Collserola, entre d’altres.
Finalment s’hi presenta el contingut d’un llibre editat recentment, l’Atles dels ocells
nidificants de Barcelona, i les seves utilitats per als ciutadans que volen introduir-se en
l’afició d’observar ocells silvestres.

