Els animals
que viuen,
treballen i ens
acompanyen a la
nostra ciutat

SASHA

Aquest duc vigila
que coloms i
gavines no facin
malbé les
instal·lacions
de Montjuïc

Els altres barcelonins
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TE’L PODEM
REGALAR GRÀCIES
ALS NOSTRES
ANUNCIANTS

Dora

La Dora és una àguila
de Harris, una espècie
autòctona americana. Ara té
sis anys i des que és petita
viu als afores de Barcelona
amb una família catalana
que té molts altres animals.
Però ella és diferent que la
resta, ja que es passa el dia
entrenant perquè és una
gran treballadora. La podeu
veure sobrevolant l’anella
olímpica de Montjuïc ajudant
a controlar la fauna local
–coloms i gavines– amb el
seu company Murci, més
petit, tranquil i afectuós que
ella, una àguila de caràcter.

OCELLS

Desplegueu
les ales!
Barcelona és ciutat de coloms i gavines, que
s’enduen la palma al nostre cel. Però l’ocell
més característic de Barcelona és, esclar, el
periquito. En podreu trobar cada quinze dies al
RCDE Stadium gaudint dels gols del seu equip
favorit. Si voleu veure aus de ben a prop, el més
recomanable és fer birdwatching al delta del
Llobregat, un guiatge ornitològic focalitzat
en l’observació de les espècies d’ocells més
significatives de la zona . Al centre de Barcelona
també trobareu diverses espècies d’aus mentre
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passegeu pel parc de la Ciutadella. Hi ha
cotorres argentines, de Kramer, aratingues
mitrades, aratingues de cap negre i de cap blau i
lloros del Senegal. Si teniu un ocell a casa, a BCN
Animals podreu comprar tot el que necessiteu
per al seu manteniment –gàbies, joguines,
menjar–, i si l’ocellet es posa malalt, podeu
portar-lo a la clínica Els Altres, per a animals
que no són gats ni gossos. També hi ha clubs
d’amics dels ocells a Barcelona, per exemple,
entre els amants dels canaris, que es troben amb
el nom d’Unió de Canaricultors de Barcelona.
Æ Birdwatching al delta del Llobregat. www.deltallobregat.cat
Æ BCN Animals. Garcilaso, 34 (la Sagrera).
T. 93 243 30 56. www.bcnanimals.com
Æ Els Altres. Rosselló, 274 (Eixample dret).
T. 93 162 12 75. www.curemelsaltres.com
Æ Unió de Canaricultors de Barcelona. Meridiana, 91 (el Clot).
www.canariosbarcelona.org
Compra entrades i reserva taula a timeout.cat

