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1. Introducció
Són nombrosos els estudis que apunten al fet que la pèrdua de contacte amb la na-
tura de les persones porta a més episodis de malestar, inclús hi ha psicòlegs que van 
més lluny. Com diu la filòsofa, psicòloga, pedagoga i activista Heike Freire Rodriguez 
(blog Vicenç Vives, 2021) “ens hem desviat de la naturalesa situant-nos per sobre 
de qualsevol ésser viu i hem decidit que la nostra espècie pot dominar el món. Però 
necessitem restablir el contacte amb la naturalesa i l’amor per la vida, que és innat 
en les persones”. Això ens pot portar a buscar maneres de sentir-nos més connectats 
amb la natura que és el que intentarem en aquest projecte. 

En aquest camp també hi ha experts que alerten de la necessitat que el paisatge 
acústic no es vagi perdent, ja que, segons Sergi Herrando, investigador del CREAF i 
de l’Institut Català d’Ornitologia, “a causa de la disminució d’espècies d’aus, l’estruc-
tura acústica dels paisatges sonors naturals generada pels ocells és cada vegada més 
simple i poc heterogènia” .

També ens explica que “l’anomenada extinció de l’experiència [del contacte amb la 
natura] condueix a una desconnexió d’humans i natura, amb impactes negatius en 
la salut física, la capacitat cognitiva i el benestar psicològic.”

En aquest treball intentarem aportar una eina perquè les persones puguin recuperar 
aquest contacte perdut i potser així es facin conscients de l’importància de la fauna, 
en especial dels ocells.

1.1. Perquè necessitem recuperar 
el contacte amb la natura?

En aquest treball anem a la recerca d’un dispositiu  interactiu que pugui aproximar 
les persones a la natura.
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1.1.2. Els infants, millora en la concentració i 
estat d’ànim

En el cas dels infants per exemple el contacte amb la natura incideix positivament 
i “està demostrat que té un efecte restaurador sobre l’atenció de l’ésser humà, i que 
ens ajuda a aconseguir que els nens i nenes puguin concentrar-se en les tasques es-
colars durant més temps”, segons explica Heike Freire Rodríguez (blog Vicenç Vives, 
2021), qui també planteja el concepte d’educació en verd afirmant que “l’educació 
en verd cerca el camí del que considerem la renaturalització de l’ésser humà”. En 
aquest sentit el dispositiu que acabem dissenyant esperem que pugui acostar els in-
fants a la natura i aportar quelcom a aquesta educació en verd proposada per Heike 
Freire Rodríguez.

És precisament aquesta renaturalització l’objectiu d’aquest projecte, i és que són 
múltiples els estudis que apunten que la pèrdua de contacte amb la natura ens por-
ta a una societat amb més problemes de salut mental, i on, en general, les persones 
se senten més soles. 

1.1.3. La sensació de soledat i  l’estrés

L’any 2021 es va publicar l’estudi “Lonely in a crowd: investigating the association 
between overcrowding and loneliness using smartphone technologies” a la revista 
científica en línia d’accés obert Scientific Reports. En aquest estudi les persones res-
ponsables de la investigació comparaven el sentiment de soledat en entorns urbans 
on hi ha característiques naturals com arbres, rius o parcs amb entorns on aques-
tes característiques eren inexistents i veien que les segones se sentien més soles. En 
aquesta investigació s’arriba a la conclusió que “la sensació de soledat augmenta per 
la superpoblació i la densitat de població i disminueix per la percepció d’inclusió 
social i el contacte amb la natura.” 

Per últim, els investigadors i investigadores de la mateixa sentencien que les seves 
troballes “tenen implicacions potencials per a les estratègies de salut pública”. Con-
cretament, “la millora i la preservació dels espais verds i la millora de la caminabi-
litat podria ajudar a reduir la càrrega de la soledat a les zones amb alta densitat de 
població“. Aquest estudi, doncs, acaba fent una important reflexió sobre com millo-
rar la qualitat de vida de les persones, concluint que necessitem caminar entre els 
arbres, sentir el so dels ocells i veure verd durant el dia.

Per altra banda podem afirmar amb total rotunditat que el contacte amb la natura 
redueix els nivells d’estrés. Segons l’estudi Urban Nature Experiences Reduce Stress 
in the Context of Daily Life Based on Salivary Biomarkers, publicat a Frontiers in Psi-
chology, el·laborat per tres doctores de la Universitat de Michigan, estar en contacte 
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amb la natura durant 20 minuts és suficient perquè els nivells de cortisol (l’hormo-
na de l’estrés) disminueixin significativament. Per arribar a aquesta conclusió les 
investigadores van fer un assaig en el que van demanar als participants que estessin 
en contacte amb la natura com a mínim deu minuts al dia tres cops per setmana i 
medint els seus nivells de cortisol en mostres de saliva obtingudes abans i després 
d’aquestes estones de natura. 

Tot apunta doncs, que, per a millorar la nostra salut mental, la relació amb les resta 
de persones i amb l’entorn, hem de cercar la manera de naturalitzar els nostres en-
torns i buscar petites finestres de contacte i comunió amb la natura.

1.2. Perquè centrar-nos en els 
observatoris d’aus?

Un cop sabem del cert que la connexió amb la natura és quelcom que les persones 
necessitem per estar bé, pel bé de la nostra salut mental, és coherent preguntar-nos 
quins són els elements de la natura que més ens aporten o que més pròxims a 
aquesta ens fan sentir.

1.2.1. El cant dels ocells, un sedant natural

Segons Sergi Herrando, “els sons dels ocells actuen en el nostre sistema nerviós”. 
Aquest, està sempre en actiu per si hem de reaccionar als estímuls de l’entorn i tam-
bé necessita descansar, així doncs, el so dels ocells seria una de les maneres que té el 
sistema nerviós per relaxar-se i “desactivar-se” una mica. De fet, Hernando apunta 
que hi ha tres sons naturals que tenen un impacte molt fort en la capacitat que te-
nim les persones per relaxar-nos, i, segons ell, són el so de l’aigua, la brisa del vent i el 
cant dels ocells. En aquest sentit afirma que “el cant dels ocells és un sedant natural”, 
ja que aquests envien uns estímuls que indiquen que hi ha pau en l’entorn, de mane-
ra que el sistema nerviós es relaxa i pot reparar l’organisme.

1.2.2. El turisme ornitològic, en auge

Un altre motiu per dissenyar quelcom orientat als observatoris d’aus és que el turis-
me ornitològic està en auge i és una activitat que atrau molt de moviment, també en 
pobles o regions on el turisme acostuma a ser estacional, de manera que n’equilibra 
aquesta activitat econòmica. N’és un exemple la fira de Turisme Ornitològic d’Extre-
madura que en la seva última edició va atraure més de 16.000 visitants, així mateix 
la Junta d’Extremadura apuntava en una nota de premsa que l’edició de 2021 “ha
confirmat la recuperació que viu el turisme de natura i observació d’aus”.
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La fira, que es dirigeix a un públic familiar, va organitzar unes 40 rutes guiades en les 
quals es van inscriure 644 persones i més de 80 activitats infantils en les quals van 
participar 716 infants. 

Tot això ens porta a pensar que el turisme ornitològic a més de ser una activitat po-
sitiva per a les persones, la seva salut i la salut de les seves relacions, també ho és per 
al desenvolupament turístic sostenible de diverses regions on aquest és possible, ja 
que pot tenir la capacitat de deslocalitzar el turisme massiu i acabar amb l’estacio-
nalitat del turisme en alguns indrets.

1.3. Per què una senyalització    
interactiva?

La interactivitat en l’àmbit dels museus ofereix un ampli ventall d’oportunitats més 
enllà de la implementació de pantalles i artefactes interactius com a complement 
per a explicar allò que s’està exposant en un museu. Segons Guillermo Fernández 
Navarro, que és Consultor de projectes Museístics i autor del llibre “El museo de 
Ciencia Transformador”, el museu interactiu és “un espai museogràfic extremada-
ment ambiciós en les seves funcions socials” i a més, el defineix com a “fermamanet 
experimental, molt més que, simplement manipulatiu”.

Guillermo parla del museu interactiu com a una avantguarda “estèti-
ca i emocional”  i que porta a una conversa i un diàleg entre les 
persones que l’estan visitant i que conforma una “experièn-
cia intel·lectual” que es podrà anar complementant amb 
experiències que les persones usuàries puguin tenir en la 
seva vida quotidiana” un cop surten del museu.

A “El museo de Ciencia Transformador” ens parla força 
de la complexitat de la interactivitat en entorns mu-
seogràfics, però a la vegada en fa una afèrrima defensa 
afirmant que el museu que explota les possibilitats de 
la interactivitat “afavoreix la interrelació entre el visitant 
i allò visitat en base a l’activació de diferents mecanismes 
sensorials dels visitants, tan a nivell físic, com mental com 
emocional”(Fernández Guillermo, 2018).

Finalment Guillermo Fernández Navarro dóna a entendre que la interactivitat en els 
museus no hauria d’entendre’s com “la possibilitat de manipular coses”, sinó de que 
els visitants participin tant “personal com socialment en la construcció d’un missat-
ge que, expressament no se’ls dóna acabat, mastegat ni explícit”.
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1.4. El museu total

La idea del Museu total va ser generada en un primer moment per Jorge Wagensberg, (Barcelona, 
1948-2018), autor de més de 30 llibres, físic i divulgador científic, i una persona molt important en 
l’àmbit de la museologia i que va fer del CosmoCaixa un dels grans museus europeus.

Segons explica la Fundació Kreanta en un article de les “Jornadas Internacionales. Ciudades Creativas 
organizadas”, el CosmoCaixa “sintetitza explícitament les idees de museu total”, afirmant també que 
és una “tendència” però que hi ha pocs museus que s’hi ajustin com ho fa el CosmoCaixa.

Segon aquest article, el que fa que un museu realment ensenyi i informi és precisament “l’estímul”, 
així com “crear una diferència entre l’abans i el després”, és a dir, que quan les persones sortim del mu-
seu continuem tenint preguntes i continuem interessades per allò que hem visitat, d’aquesta manera 
afirmen que un museu ha de ser un “motor de canvi” individual però també social. Aquest és un dels 
objectius del nostre projecte, estimular un canvi social i en les vides de les persones.

En aquest sentit diuen quelcom que crec que té molt a veure amb la hipòtesi del meu projecte i que 
moltes persones remarquen al contestar l’enquesta realitzada anteriorment, que és que “la realitat 
estimula més que qualsevol de les seves representacions”, i és que les funcions vitals que la selecció 
natural afavoreix són les que es consoliden amb estímuls, així, per exemple, bebem aigua perquè te-
nim l’estímul de tenir set, el mateix passa amb el menjar i la gana. Tot això ens porta a reafirmar la idea 
de la importància de l’estímul també en l’àmbit museístic.

La conclusió a tota això vindria a ser que hem de cercar un estímul, però que aquest no sigui una re-
presentació d’allò que volem ensenyar.

A continuació en aquest article es parla de com aconseguir museus totals, de com aconseguir trobar 
aquest estímul que necessitem i parla d’expressar-nos d’una manera “triplement interactiva: manual-
ment interactiva (hands), mentalment interactiva (minds on) i culturalment interactiva (heart on).”

CosmoCaixa
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2. Hipòtesi
El panorama descrit doncs, ens ha de portar a buscar maneres que les persones se 
sentin més connectades amb la natura, que hi tinguin més contacte i la puguin en-
tendre.

Donat que les persones necessitem reconnectar amb la natura, hem de cercar qui-
nes són les millors maneres de fer-ho. Amb tota la informació que hem trobat po-
dem pensar que una bona manera és buscar allò que més ens relaxa, que fa que el 
nostre cervell pugui desconnectar i no estar sempre en alerta, això ho aconseguim 
escoltant els cants dels ocells. A més, el paisatge acústic que conformen els sons dels 
ocells s’està perdent, i un propòsit com a societat hauria de ser recuperar-lo.

Des d’aquí no podem resoldre el problema que cada cop hi hagi menys ocells, però 
sí que podem buscar la manera de despertar l’interès de la gent pel seu cant, amb la 
salut mental com a reclam. Un cop la societat hagi pres consciència del problema 
estarem més a prop de resoldre’l, de manera que els governs i institucions es puguin 
posar les piles en aquest àmbit.

Si creem una senyalització prou innovadora i que faci bon ús de la interactivitat 
aconseguirem que les persones s’acostin als llocs on podem gaudir de la natura, l’en-
tenguin i s’interessin per ella, especialment pels ocells i els seus sons.

Per altra banda, si donem una rellevància extra als observatoris d’aus també li do-
narem als ocells i els seus cants, de manera que la població tindrà més interès en la 
conservació d’aquests.

Així doncs, estem cercant que l’objecte que dissenyarem tingui un impacte positiu 
en la societat.
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3. Objectius
L’objectiu d’aquest projecte és crear una eina per a la senyalització dels observatoris 
d’aus destinada a l’auscultació d’aquests, probablement en format de cartell i que 
integri una tecnologia d’auscultació d’aus.

Estem acostumats que els observatoris són per a albirar les aus, en aquest cas crea-
rem un objecte interactiu que sigui capaç de reconèixer els sons de diferents ocells 
i indicar-nos a quin ocell correspon el cant que se sent en un observatori just en el 
moment en què el sentim.

És a dir, l’usuari sentirà el so d’un ocell de veritat, no gravat, i, mirant o tocant l’objec-
te que dissenyarem podrà saber quin ocell canta.

La hipòtesi és que la implementació d’aquest tipus de senyalística aportarà un valor 
afegit als observatoris d’aus de manera que els farà més atractius per a les persones. 
Aquest apropament a la natura és necessari per a les persones, pot fer que estiguem 
més connectades i que siguem més felices.

3.1 Ètica i Sostenibilitat en la pro-
posta, els Objectius de l’Agenda 
2030

3.1.1. Què és l’Agenda 2030?

L’Agenda 2030 és una Pla de Desenvolupament Sostenible basat en els ODS (Objec-
tius de Desenvolupament Sostenible) considerat com una crida universal i impulsat 
i promogut per tot tipus d’institucions, empreses i organitzacions.

Tal com s’explica al web de les Nacions Unides l’objectiu dels ODS és “posar fi a la 
pobresa, protegir el planeta i millorar les vides i les perspectives de les persones de 
tot el món”.
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3.1.2. Energia assequible i no contaminant (o 
7)

Per preservar el màxim de temps possible el benestar del planeta i dels éssers que 
hi viuen és necessari i urgent deixar d’emetre Co2 a l’atmosfera i per a aquest fi és 
necessari un canvi de model energètic.

L’energia no contaminant és aquella que prové de fonts renovables com pot ser 
l’energia eòlica o la solar. De manera que si cal utilitzar energia per al dispositiu cal-
drà intentar que sigui a través d’una placa fotovoltaica, però això dependrà de les 
característiques de cada lloc i de la capacitat d’emmagatzematge que tinguem.

En el desenvolupament del nostre projecte intentarem deixar la mínima empremta 
ecològica i això ho farem per diferents vies. Els materials usats hauran de ser soste-
nibles i que la seva extracció generi un mínim impacte al medi ambient. Evitarem 
tant com poguem tot element plàstic i cercarem materials com la fusta o l’acer, que, 
amb un correcte manteniment, són molt duradors, ja que el més ecològic és crear 
dispositius que durin molt de temps.

3.1.3. Reducció de les desigualtats (o 10)

Amb aquest projecte pretenem també aportar el nostre granet de sorra a la reduc-
ció de le igualtats, i és que la idea és que el dispositiu que acabem dissenyant pugui 
estar en observatoris d’aus ja existents que són públics i igualment accessibles per a 
tothom.

Ens proposem crear una eina que pugui apropar a la natura a persones de totes 
edats i condicions, així com fer-lo accessible per a persones amb diverses mobilitats 
i capacitats.

3.1.4. Producció i consum responsables (o 12)

Intentarem que l’hipotètic procés de producció del dispositiu que dissenyarem no 
necessiti gaire material, que es gasti el material just per a la seva fabricació i que 
l’extracció dels materials tingui un baix impacte ambiental.

Intentarem que la seva producció sigui el més de proximitat possible, cercant els 
materials i la mà d’obra més propera.
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3.1.5. Acció pel clima (o 13)

D’alguna manera aquest projecte intentarà aportar també quelcom a la natura, par-
tint de la base de que si les persones la coneixem som més capaces de valorar-la.

Pot ser una manera d’ajudar a fer difusió sobre com s’està perdent el paisatge acústic 
i el valor i la importància que té per a les persones i el seu benestar.

3.2.  Cap a una Interactivitat no 
invasiva

Arribats a aquest punt del projecte estem veiem que és important aplicar la interac-
tivitat però també que aquesta no sigui invasiva, ja que, dissenyarem un artefacte 
que ens ajudi a reconèixer sons però que no n’emeti.

Tal com expliquen Marta Ramon i Caterina Serra, professores de la UOC, a Narrativa 
interactiva, “podem entendre el concepte d’interactivitat com la relació entre l’usua-
ri (persona) i la màquina, de manera que cada un respon als estímuls de l’altre”, així 
ens queda clar que és necessari que hi hagi un estímul, en el nostre cas cal pensar 
quin és el millor estímul, ja que el sonor ja està descartat. Tenint en compte això 
probablement el millor és cercar un estímul visual.

Un altre element a tenir en compte en el disseny d’interacció és el grau d’intuïtivitat, 
Marta Ramon i Caterina Serra afirmen que “una interfície intuïtiva entre l’usuari i la 
màquina és aquella que requereix poc entrenament per part de l’usuari i ofereix un 
entorn amigable”, per tant, cal pensar la manera que l’usuari reconegui ràpidament 
com funciona l’artefacte que dissenyarem, això ens pot portar una vegada més al 
camp visual, que és el més fàcil de reconèixer. En aquest article també ens expliquen 
que un nivell baix d’interactivitat podria ser per exemple prémer un botó amb la 
finalitat de comunicar-se amb la màquina, i un nivell alt seria que la màquina faci 
el que l’usuari li demana. Així que dissenyarem un artefacte que faci la seva funció 
sense que li hàgim de demanar.
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3.3. Respecte i integració amb 
l’entorn

Caldrà cercar la manera que el dispositiu que dissenyem no desentoni amb l’entorn 
sinó que s’integri amb aquest. Això ho aconseguirem utilitzant formes i materials 
presents a la natura, és a dir, formes més aviat arrodonoides i materials com poden 
ser la fusta o l’acer. També serà necessari que els colors de l’artefacte siguin presents 
en la natura, és a dir, triar una paleta cromàtica el més natural possible.

3.4. Materials i sostenibilitat

Un altre dels nostres objectius és que el material que nosaltres utilitzem s’extregui de 
forma responsable amb l’entorn i també sostenible. També que aquesta sostenibi-
litat segueixi un cop fabricat i muntat l’artefacte de manera que aquest pugui durar 
molt de temps només amb un manteniment adequat.

3.5. Accesibilitat i inclusivitat, el 
disseny centrat en l’usuari

Vetllarem perquè l’objecte sigui tan inclusiu com pugui, és a dir que pugui ser uti-
litzat per tothom, sense diferenciar entre persones amb diferents capacitats. El dis-
seny Centrat en les persones o disseny centrat en l’usuari ha de tenir en compte en 
tot moment l’usuari en totes les fases del disseny. En aquest treball estem intentant 
dissenyar a partir d’aquesta filosofia i aplicarem la seva metodologia que, segons ex-
pliquen Muriel Garreta Domingo i Enric Mor Pera a Disseny Centrat en l’Usuari, es 
basa en les següents fases:

Investigació i anàlisi dels usuaris i les seves necessitats: Ho farem a través de la in-
vestigació dels observatoris d’aus existents i també a través d’una enquesta on es 
preguntarà als usuaris quina valoració en fan i com creuen que es podria millorar.

Definició: en aquest punt extraurem les primeres conclusions de com ha de ser el 
disseny final, les etapes d’investigació i definició poden complementar-se i sola-
par-se entre elles, i repetir-se tantes vegades com sigui necessari fins a tenir una 
bona definició del projecte.

Generació i avaluació: Plasmarem la nostra idea en una maqueta o prototip, el qual 
podrà anar evolucionant un cop realitzada l’última fase d’avaluació. Són posteriors 
a la investigació i definició. Aquestes són essencialment iteratives i és on es porta a 
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terme el que amb una perspectiva clàssica s’entén com a disseny. Per a la generació 
de solucions de disseny és fonamental la informació de les etapes anteriors. 

Els requisits d’usuari es tradueixen habitualment en perfils, persones, escenaris o 
anàlisi de tasques, i tot això alimenta la fase inicial del disseny: el disseny concep-
tual. El disseny conceptual del producte o aplicació es plasma en maquetes o pro-
totips que van evolucionant amb diferents graus de fidelitat, i és en aquest procés 
evolutiu que es duen a terme les avaluacions dels dissenys.
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4. Metodologia
La metodologia es basarà en una anàlisi teòrica del problema, que es podrà comple-
mentar amb enquestes a la població general i entrevistes a experts. Caldrà fer una 
recerca de teories sobre el tema que estem tractant, notícies, estudis i entrevistes ja 
realitzats. També caldrà consultar teories sobre interactivitat i sobre disseny centrat 
en l’usuari, així com d’ètica i sostenibilitat en el disseny.

Després caldrà fer una recerca sobre interactivitat en observatoris d’aus, quin és l’es-
tat de la qüestió i quines innovacions hi ha actualment pel que fa a interactivitat i 
museística.

Serà necessari fer un llistat de tots els elements de la senyalització que seran interac-
tius, així com crear una imatge gràfica coherent per al projecte.

Caldrà realitzar un prototip amb totes les seves fases (esbós, creació d’un model 3d, 
realització de proves etc).

S’haurà de provar el prototip amb diferents persones i analitzar-ne els resultats.

Serà important en tot moment tenir en compte l’ètica i la sostenibilitat en el disseny 
així com els objectius de l’Agenda 2030.
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5. Planificació
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6. Estat de la qüestió

6.1. Enquesta a persones usuàries 
d’observatoris d’aus a Catalunya

Per a reunir més informació sobre què pensen els usuaris sobre els observatoris 
d’aus existents i les possibilitats que la interactivitat i les noves tecnologies els poden 
oferir he decidit realitzar una enquesta amb preguntes clares i concises que detallo 
a continuació:

1. Nom
2. Edat
3. Gènere
4. Quantes vegades al mes acostumes a visitar observatoris d’aus?
5. Portes els teus propis utensilis com poden ser els prismàtics?
6. Qui t’acompanya normalment?
7. Creus que són suficientment accessibles? Quina nota els hi posaries en aquest 

camp?
8. Creus que són suficientment atractius com a instal·lació (bona conservació de 

l’observatori en si, bona senyalització, elements com prismàtics, cartelleria ex-
plicativa)? Quina nota els hi posaries en aquest camp?

9. Creus que són prou interactius i aprofiten les possibilitats que ofereixen les no-
ves tecnologies? Quina nota els hi posaries en aquest camp?

10. De l’1 al 10, quant de benestar emocional creus que t’aporta el fet d’escoltar i 
observar les aus?

11. Què hi trobes a faltar? Què penses que es podria fer perquè la gent visiti més els 
observatoris i s’interessi per l’ornitologia?

12. Creus que la integració de dispositius tecnològics interactius farien més inte-
ressants aquests observatoris? Quins usos podrien oferir?
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He aconseguit obtenir una mostra de 125 persones que acostumen a visitar obser-
vatoris d’aus, de fet, un 60,5 % de les persones diuen visitar observatoris entre 2 i 7 
vegades al mes, i la resta 1 o menys vegades.

En aquest enllaç hi ha l’enquesta completa i les respostes dels usuaris.

https://docs.google.com/forms/d/1t_TAsHQRJkSLenp_W9RuTFWWDggai_
MIAZew2oKGWsg/edit#responses

6.1.1. Conclusions generals de l’enquesta

En primer lloc veiem que en la majoria de casos, més concretament el 95,1% de 
les persones enquestades porten els seus propis utensilis com poden ser prismà-
tics quan visiten els observatoris, segurament també porten les seves pròpies guies 
d’ocells. Així que podem pensar que està bé que hi hagi aquest tipus d’utensilis en 
els observatoris perquè tothom els pugui fer servir però no és imprescindible o no és 
el més important.

Una dada sorprenent i interessant és que el 33,9% diu que acostuma a visitar aquests 
observatoris sense acompanyament de ningú, la resta es divideixen entre amics, fa-
mília, parella etc. Crec que és interessant ja que ens explica coses de les persones que 
s’interessen per l’ornitologia i ens porta a pensar que a qui li agrada li agrada molt, i 
no els hi fa res anar-hi tot sols. Seria una bona dada a tenir en compte si volguessim 
dissenyar un observatori, ja que podríem buscar maneres que els visitants intere-
actuin entre ells, tenint en compte que molts no van acompanyats. Intentarem que 
l’artefacte dissenyat aconsegueixi aquest propòsit.
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Els observatoris aproven en matèria d’accessibilitat, ja que la majoria de gent l’ha 
valorat per sobre del 5 (les notes són de 0 a 10 punts). També aproven, tot i que no 
tan folgadament, en el seu atractiu com a instal·lació, tot allò que fa referència a la 
seva correcta conservació, senyalització o cartelleria.

Puntuació en accessibilitat

Puntuació en estètica
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Com mostra el següent gràfic suspenen en matèria d’interactivitat, la majoria d’usua-
ris els puntuen per sota del 5 i pensen que no aprofiten prou les possibilitats que ofe-
reixen les noves tecnologies. Això ens porta a pensar que estem en el camí correcte 
ja que, precisament els observatoris d’aus van molt mancats d’interactivitat i ús de 
les noves tecnologies, així que és un bon camp on fer una aportació en aquest àmbit.

Un 83% de les persones enquestades situen el benestar emocional que els aporta 
escoltar els cants dels ocells entre el 9 i el 10 (amb un ventall del 0 al 10), fet que con-
firma el que ens diuen els estudis científics, tot i que, simplement és la percepció de 
les persones usuàries.

Quan preguntem quins elements troben a faltar les persones usuàries podem agru-
par les respostes en 3 blocs: Interactivitat, cartelleria i activitats socioculturals orga-
nitzades. Així que seguim pensant que estem en el bon camí quan ens decididim a 
dissenyar un objecte interactiu per als observatoris d’aus.

Per últim hem preguntat als usuaris què podria oferir un objecte interactiu als ob-
servatoris i si el veuen necessari.

La majoria de persones han dit que sí que pensen que seria interessant que els ob-
servatoris comptessin amb algun tipus d’interactivitat. En aquest sentit gran part 
de les persones que contesten l’enquesta diuen que aquest objecte no hauria de fer 
soroll, i que hauria d’ajudar a identificar els ocells i ampliar-ne la informació. Tota 
aquesta informació ens porta a pensar que cal dissenyar un objecte que no sigui so-
nor però que ajudi a identificar els sons dels ocells i ampliar-ne la informació. 
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6.2. Com son la majoria d’obser-
vatoris que trobem a Catalunya?

Són sostenibles? Són interactius? Comparteixen una imatge corporativa? Com es 
publiciten? Són accessibles? Se centren en l’usuari? En les següents línies intentaré 
analitzar com són els observatoris a la Comunitat Autònoma de Catalunya i així te-
nir una referència des d’on partir, així com veure’n els punts forts i els febles.

6.2.1. Interactivitat en els observatoris de 
fauna

Als observatoris d’aus catalans pràcticament no hi ha elements d’interactivitat, de 
fet he trobat molts pocs exemples en general. Fa la sensació que la interactivitat en 
observatoris, així com, moltes vegades també en museus, es basa en crear plafons 
que ens expliquin coses a través de jugar o de passar pàgina però que no s’ha acabat 
de trobar la manera d’integrar aquesta interactivitat perquè aporti quelcom més del 
que podria aportar.

6.2.2.Ètica i sostenibilitat en els
observatoris

En general, a la comunitat autònoma de Catalunya, podem veure observatoris amb 
un alt grau de sostenibilitats i inclusivitat. N’és un exemple aquest mirador en una 
de les basses del parc natural del Delta de l’Ebre que està construït completament 
en fusta, i que, tot i que té una part superior que no és accessible per tothom, per 
exemple no hi podria accedir una persona en cadira de rodes, sí que és totalment 
accessible la part inferior des d’on també es poden observar els ocells.

La majoria d’exemples que trobem 
a Catalunya són molt semblants a 
aquest, tan pel que fa als materials 
com a l’accessibilitat. En el disseny 
del nostre artefacte hem de tenir 
en compte aquestes variables i fer 
quelcom que pugui encaixar en els 
observatoris existents.
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6.2.3. Les formes i composicions

En aquest observatori d’ocells de les Ribes del Ter veiem la forma més característica 
que acostumen a tenir els observatoris d’aus. Són senzills i molt intuïtius, ja simple-
ment es componen d’una estructura on la persona queda “amagada” i per tant no 
destorba la normalitat de la fauna i incorporen forats per on posar els prismàtics i 
poder observar bé les aus. En molts casos també incorporen cartelleria explicativa 
de les aus que es poden veure.

6.2.4. Els materials utilitzats

Veiem sense cap mena de dubte que el principal material utilitzat la fusta, fet com-
pletament lògic tenint en compte que el que s’intenta és integrar tant com es pugui 
aquests observatoris amb l’entorn que els envolta.

Un bon exemple d’utilització correcta i sostenible de materials és l’observatori dis-
senyat per PLANT arquitect on el formigó prefabricat i colat in situ, la reixa galva-
nitzada i l’acer resistent a la intempèrie “accentuen les qualitats naturals rugoses del 
lloc” i” garanteixen la durabilitat i l’impacte ambiental mínim de les estructures en 
el seu entorn.” A més veiem com les formes, els colors i les textures s’integren perfec-
tament amb l’entorn.

Observatori d’aus



29

Un altre exemple de materials per a la construcció sostenible ens el donen les em-
preses KEMA i MUREXIN, que, tal com expliquen al seu web, compten amb un dels 
programes de productes “més amplis per a obres finals en construcció”, fets a par-
tir de “matèries primeres obtingudes de manera sostenible i fonts pròpies de sorra 
de quars”. Es tracta de productes que compleixen els criteris mediambientals “més 
exigents”, protegeixen “la salut dels usuaris” i “són respectuosos amb el medi am-
bient”. Tenen una àmplia gamma de productes, des de rajoles, impermeabilització, 
restauració de formigó i humitat capil·lar, col·locació de revestiments de sòls i sorres 
de quars que estem actualitzant amb un enfocament innovador per crear solucions 
constructives integrals i consultoria tècnica en el sector.

Observatori d’aus, PLANT arquitect
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6.3. Actualment existeixen obser-
vatoris d’aus interactius al món? 
Quines són les millors propostes?

A continuació vull mostrar un exemple que crec que és força representatiu de com 
fer un observatori atractiu i interactiu, sostenible i respectuós amb l’entorn i ade-
quadament integrat en aquest.

És construït el 2003, el dissenya i fabrica una empresa d’arquitectura eslovena ano-
menada OHL (Open House Eslovenia) que contribueix “activament a un nivell més 
alt de cultura de l’habitatge” i s’esforça per “conscienciar el públic sobre el valor de 
l’arquitectura i de la qualitat de l’espai construït”, com diuen a l’apartat “sobre nosal-
tres” de la seva pàgina web.

Com ells mateixos expliquen l’”observatori d’observació d’ocells amb una platafor-
ma d’experiència” està situat al costat del camí educatiu Dravinja, que forma part 
del desenvolupament del municipi de Poljcane cap al “turisme educatiu”. La idea 
bàsica era crear una aula a l’aire lliure amb vista a la natura que l’envoltava. A la sèrie 
de làmines de fusta, “que estan dissenyades per assemblar-se a plantes de canya”, hi 
ha eines didàctiques interactives per a “l’aprenentatge lúdic”. A la plataforma, que 
s’eleva sobre la plana inundable de la Dravinja, trobem plafons explicatius sobre la 
flora i la fauna. L’aprenentatge a través del joc amb una passejada agradable per la 
natura té com a objectiu “motivar els nens i els joves i encoratjar-los a explorar i ob-
servar el món que els envolta.”

És un disseny molt interessant i que aposta per la interactivitat com a mitjà per fer 
més atractiva la natura per als infants, un dels nostres objectius en el projecte.

En aquesta imatge referents al 
Museu Municipal de Montcada 
i veiem un tipus d’artefacte in-
teractiu en el qual les persones 
poden prémer un botó i escol-
tar el so d’un ocell en concret. El 
que intentarem fer en el nostre 
projecte serà això mateix però a 
la inversa. Un objecte que, quan 
se senti el so d’un ocell, ens di-
gui quin ocell és. D’aquesta ma-
nera complirem amb la idea de 
Museu Total que tenia Wagen-
bersg sobre el qual deia que el 
millor estímul és la realitat, més 
que una representació d’aquesta.
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Observatori d’aus, Open House Slovenia
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L’empresa PLANT Architect amb seu a Toronto va crear un santuari d’ocells situat a 
East Point Park. Els arquitectes van dissenyar els pavellons ‘Bird Blind’ amb la idea 
de millorar l’experiència local d’observació d’ocells. Els pavellons estan construïts 
amb acer resistent plegat i amb complexos patrons tallats amb làser que semblen 
simular l’aspecte de la llum solar que es filtra a través de les branques dels arbres.

Els patrons de la làmina lateral “imiten” els estols d’ocells i presenten els noms de di-
verses espècies d’ocells que freqüenten el punt de pas/escala migratòria. El formigó 
prefabricat i colat, la reixa galvanitzada i l’acer resistent a la intempèrie “accentuen 
les qualitats naturals rugoses del lloc i garanteixen la durabilitat i l’impacte ambien-
tal mínim de les estructures en el seu entorn”.

Després d’aquesta llarga recerca encara no he trobat cap observatori on hi hagi inte-
grat un “Shazam per a ocells”, és a dir, no conté cap artefacte que identifiqui el cant 
dels ocells sense reproduir-lo, així que tenim un motiu més per dissenyar aquest 
tipus d’objecte.

Observatori d’aus, PLANT arquitect



6.4. Moodboard
Després d’aquesta recerca he el·laborat un moodboard amb idees per  a la creació del meu dispositiu.
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7. Definició del
sistema gràfic

7.1. Colors

Aquest dispositiu es situarà en espais naturals, sobretot en obervatoris d’aus, per 
això és especialment important que la paleta cromàtica sigui el més natural possible 
i que no desentoni gens amb l’entorn sinó que aconseguim que s’integri en aquest.
El material utilitzat és la fusta així que utilitzarem pintura especial per a fusta d’ex-
terior, aquest tipus de pintura no és opaca i deixa veure les betes de la mateixa, de 
forma que l’acabat resulta altament natural.

La paleta cromàtica d’aquest dispositiu ha de ser molt natural i senzilla, per tant 
tindrà 4 únics colors:

7.2. Tipografies

Pel nom dels ocells he decidit utilitzar una tipografia amb serifs i amb una cursiva 
molt llegible, ja que el nom científic sempre s’ha d’escriure en cursiva, l’Adriane Text. 
Aquesta tipografia té un aspecte clàssic com una Times New Roman però actualitzat 
gràcies al fet que és bastant més arrodonida. A la vegada les llàgrimes a les ascen-
dents li donen un toc elegant a l’estil de les tipografies romanes. Es troba a Adobe 
Fonts i amb la llicència Adobe es pot utilitzar amb finalitat comercial o per a ús pro-
pi, així com l’altra tipografia que he triat i descric a continuació.

Per a combinar amb l’Adriane Text he escollit la Gibson que és una tipografia sense 
serifs, però amb força bona llegibilitat precisament per la seva senzillesa i perquè és 
força arrodonida. És una tipografia del tipus lineal, semblant a fonts com Futura, per 
això aconsegueix generar tan bon contrast acompanyada de l’Adriane Text.
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7.3. Composició

La teoria de la composició i la forma ens diu que els principals elements d’una imat-
ge que determinen la seva jerarquia són la figura i el fons, i que hi ha d’haver una 
diferenciació clara entre elles. Per a la maquetació del panell base he decidit que 
aquest contingui unes figures principals, les siluetes dels ocells, i un text que acom-
panyi a cada una, corresponent a la descripció de cada ocell. He utilitzat una retícula 
dividida en dues columnes i 13 files que m’han ajudat a maquetar tot el panell de 
manera que els espais en blanc fessin la funció de separar la informació. També he 
cregut necessari afegir un títol i una petita descripció de com funciona el dispositiu.
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7.4. Definició de materials

La idea és utilitzar pocs materials per a la fabricació del nostre reconeixedor de 
cants d’ocells, i el primer és la fusta.

He realitzat una recerca sobre diferents tipus de fusta, tenint especialment en comp-
te la durabilitat d’aquesta i finalment he decidit utilitzar la fusta d’acàcia. Aquí en 
deixo la fitxa tècnica:

L’acàcia (robinia pseudoacacia), és un arbre que és el gènere de la Robinia, de la fa-
mília Fabaceae i procedeix dels Estat Units, tot i així ja fa un temps que també se’n 
planta a Europa i altres llocs del món. Les seves fulles són caducifòlies, de manera 
que cauen a la tardor. Els troncs tenen de mitja uns 25 metres d’altura i uns 16 cm 
de diàmetre. Aquesta fusta actualment es pot veure a casa nostra usada de forma 
abundant en parcs infantils. Els fabricants d’aquests parcs, com l’empresa Seviclimb, 
afirmen que la utilitzen perquè “amb el tractament adequat dura molt de temps”. 
Aquests parcs infantils acaben tenint un aspecte molt natural, ja que usen els troncs 
amb la seva forma natural, sense mecanitzar.

També s’està començant a usar per a la fabricació de mobles, ja que té les seves betes 
naturals i el seu color tenen un acabat molt bonic.

• Color: El color va del groc al marró, adquirint tons vermellosos segons envelleix. 
Es diferencia clarament el duramen de l’albura.

• Fibra: Recta.
• Gra: Mitjà a gruixut.
• Densitat: Es tracta duna fusta pesada, amb una densitat aproximada de 770 kg/

m3.
• Duresa: Fusta molt dura amb un resultat en test de Monnin de 9,5
• Durabilitat: És una fusta de bona durabilitat fins i tot a la intempèrie. Resisteix 

força bé la humitat i fins i tot l’atac d’insectes i fongs.

Multijoc Olivella, Seviclimb
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Buscarem en tot moment robinia amb certificació FSC, perquè l’adquisició d’un pro-
ducte certificat “garanteix al consumidor la contribució a la conservació dels boscos 
i dels valors socials, culturals i ambientals que hi estan associats. De la mateixa ma-
nera, FSC permet als gestors i propietaris forestals responsables diferenciar els seus 
productes al mercat davant dels procedents de tales il·legals o insostenibles.”

Per altra banda, necessitarem metacrilat blanc translúcid, aquest és un material ba-
rat i fàcil de trobar, en tindrem prou amb una planxa de 2 mm. He escollit aquest ma-
terial perquè s’ajusta al que necessitem i per la seva llarga durabilitat. A continuació 
detallo les seves principals característiques:

• Alta duresa i resistència a l’impacte, de 10 a 20 vegades més que la del vidre.
• Suporta a la intempèrie i als raigs ultraviolats sense perdre les propietats físiques 

que el defineixen.
• Llarga vida útil, de més de deu anys.
• Funciona com un excel·lent aïllant tèrmic i acústic.
• Gran facilitat de mecanització i emmotllament.
• Infinitat de formats a mida i colors, entre els quals es destaquen el metacrilat 

blanc neu i òpal.

Finalment necessitarem grups de llum led, els quals ja fa motl temps que s’estan 
utilitzant per reemplaçar els halògens, ja que una bombeta LED és capaç dassolir 
la mateixa il·luminació d’una bombeta incandescent amb només una fracció de po-
tència. Precisament en aquest projecte estem buscant la màxima sostenibilitat i du-
rabilitat dels materials.

Després d’investigar he arribat a la conclusió que el més fàcil és utilitzar tires de led 
flexibles, a continuació deixo la seva fitxa tècnica:

• Colors del LED: Blanc
• Longitud de tira: 1m
• Tensió nominal: 12V
• Nombre de LEDs per metre: 60
• Color Temperatura: 5500 → 7000K
• Índex de protecció IP: IP65
• Flux Lluminós Típic: lm/m 550lm/m
• Disseny: flexible/rígid Flexible

      

7.4.1. Manteniment

Una vegada a l’any caldrà pintar el dispositiu per fora amb pintura especial per al 
manteniment de la fusta en exteriors, també caldrà revisar la part electrònica i les 
llums. A la vegada serà necessari netejar el metacrilat.
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Passats uns anys probablement sigui necessari tornar a gravar la placa i potser can-
viar el metacrilat.

El manteniment és molt important per fer durar el dispositiu tans anys com sigui 
possible.

7.5. Fabricació i instruccions de
muntatge

La idea és que el dispositiu es situï dins les casetes d’observació d’aus o en un lloc on 
no toqui directament el sol, això és així per afavorir la seva conservació i perquè els 
leds siguin visibles. El dispositiu constarà de diferents parts:

1. La primera làmina gravada es situa a la part superior i ha de tenir uns forats co-
berts amb metacrilat translúcid blanc.

2. La caixa de llum led blancs amb un led per a cada ocell, haurà de contenir també 
la part electrònica de l’artefacte i una petita bateria que s’haurà de poder treure i 
posar per carregar o es podrà endollar directament a la corrent.

3. Un ribet de fusta perquè no es vegi la caixa de llum i quedi protegida.
4. Una placa inferior que el protegeixi de les inclemències de l’exterior.
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8. Creació d’un prototip

8.1. Esbós

8.2. Creació d’un prototip
interactiu

He creat un prototip interactiu que mostra el funcionament del dispositiu. Només 
cal dir el nom d’un dels ocells i aquest s’il·lumina, és el que passaria si enlloc de dir el 
seu nom l’ocell cantés. El podeu provar en aquest enllaç:

https://xd.adobe.com/view/0efcd23a-0b29-4764-a0a8-094821ca3f84-5baf/
screen/4c0d9c01-e279-4918-90db-3672e603b56c

8.3. Testatge

He testat el prototip amb una 
mostra de 7 persones de gè-
neres, edats i professions dife-
rents, i en general, els resultats 
han estat bons i la visió general 
és que aquesta pot ser una eina  
útil, que és intuïtiva, que té una 
bona qualitat estètica i que és 
accessible.
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9. Conclusions
De tot el treball de recerca realitzat tant amb articles científics, llibres, articles en mi-
tjans de comunicació i una enquesta realitzada per mi en podem extreure diverses 
conclusions:

La primera és que el fet d’escoltar els cants dels ocells és bo per a la salut mental de 
les persones, ho diuen diversos estudis científics i també ho afirmen les persones 
que van contestar a l’enquesta en la qual més del 83% de les persones puntuaven 
amb un 9 o un 10 el benestar emocional que els aporta escoltar els ocells.

També he descobert que el turisme ornitològic a més de ser una activitat positiva 
per a les persones i per a la societat, també ho és per al desenvolupament turístic 
sostenible de diverses regions, normalment regions que, al ser rurals, no reben una 
gran massa turística, ja que pot tenir la capacitat de deslocalitzar el turisme massiu 
i acabar amb l’estacionalitat del turisme en alguns indrets.

El dispositiu dissenyat havia de ser no invasiu i havia de permetre reconèixer el so de 
les aus sense que ell mateix emetés cap so. En l’enquesta quan es pregunta sobre què 
hauria d’oferir un dispositiu per als observatoris d’aus moltes persones han contes-
tat que hauria d’ajudar a reconèixer els cants dels ocells, però sense que faci soroll. 
Aquesta idea té molt de sentit, tenint en compte que ja existeixen dispositius que 
emeten so i que el lloc on volem posar el nostre són espais naturals i observatoris 
on cal romandre en silenci per poder garantir l’avistament de les aus i la fauna en 
general. En aquest sentit, he fet èmfasi en la idea de Museu Total de Jorge Wagens-
berg, idea que va ser implementada en la creació del CosmoCaixa, que es basa en la 
creació d’estímuls per al visitant, així que cal intentar crear un objecte que crei un 
estímul però que aquest no sigui sonor, pot ser, per exemple, visual. Per altra banda 
hem vist que la realitat estimula més que qualsevol de les seves representacions, que 
l’estímul visual, que serà el que ens ensenyarà la realitat però d’una manera repre-
sentativa, així aconseguirem que l’usuari se centri en l’estímul real, que, en aquest 
cas, és el cant dels ocells. D’aquesta manera apropem la idea d’aquest dispositiu a la 
de Museu Total, de Jorge Wagensberg,

Per altra banda, els observatoris d’aus existents estan molt mancats d’ús de noves 
tecnologies i interactivitat així que hem triat un bon àmbit per a dissenyar un arte-
facte interactiu.

Així podem arribar a la conclusió que era una idea amb sentit el fet de dissenyar un 
dispositiu que sigui capaç de reconèixer els sons reals dels ocells, sons que trobem 
en l’ambient si estem en un observatori, i que visualment ens digui en cada moment 
quin o quins ocells estan cantant.
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Amb la creació d’aquest dispositiu podem aconseguir que les persones s’interessin 
encara més per l’ornitologia, de manera que podem incidir positivament en les per-
sones i en la societat. Un cop les persones siguem conscients del benestar que ens 
aporta el fet de sentir cantar els ocells potser tindrem més interès en el seu benestar 
i la seva conservació.

Per altra banda hem vist que és possible crear un dispositiu responsable mediam-
bientalment i ètic en la seva fabricació. Aquest dispositu ha de durar molt de temps, 
això ho aconseguim gràcies al fet que tots els materials tenen una alta durabilitat 
amb el manteniment adequat.

En conclusió, hem pres consciència sobre la importància de mantenir el paisatge 
acústic que ens aporten les aus i hem decidit dissenyar quelcom que faci reconeixi-
bles els seus sons amb l’espera de fer més atractaius els observatoris. Hem arribat 
a la conclusió que havia de ser interactiu i que no emetès cap so. Hem creat un pro-
totip tenint en compte conceptes com la integració del disseny amb l’entorn o el 
disseny centrat en l’usuari i l’hem testat amb bons resultats.
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10. Abstract
My Bachelor’s Degree Final Project is based on the search for a solution to a social 
problem; the disconnection of people and nature and the loss of the acoustic lands-
cape of birds singing. Through various scientific studies it is clear that the contact 
with nature is highly positive for people, as it reduces levels of anxiety and stress.

In this sense we have discovered that the human brain is constantly on alert, waiting 
to receive stimuli but there are three sounds in nature that make the brain relax and 
rest, alliving stress levels. These are the sound of water, the sound of the wind and 
birds singing. Bird singing is considered by experts to be a natural sedative.

In this way, the idea of the project is to design an interactive device that brings 
people closer to nature and helps recognize bird singing. To know how this device 
should be, I have gone into the idea of Jorge Wagensberg’s “Total Museum” (Barce-
lona, 1948–2018), he considered that the museum should be a tool of social change 
and that there is no better stimulus than reality. In addition, a survey carried out 
on users of bird observatories leads us to believe that current observatories do not 
make an efficient use of new technologies and are not interactive. Also this users 
claimed that, if a device is designed for recognising bird singing, it should not issue 
any sound. 

So I have come to the conclusion that the best way is to create a device in the form of 
a tablet box and wood, so that you do not disentangle the environment. This device 
will work so that when a bird sings, a light corresponding to the bird that is singing 
will be on, so you will be able to distinguish which bird is singing. Instead of pressing 
a button and listen to the recorded bird sound, when  the device hears a bird singing, 
the device will tell us which bird it is. 

In this way the stimulus is 100% real. After designing, making the prototype and tes-
ting it, I have come to the conclusion that this device can be a very good tool to help 
people connect with nature, to bring birds closer to their singing and to assess the 
need for us to listen to it every day.

So people can become aware of how useful it is for us and help preserve the acoustic 
landscape of bird singing. In addition, this artifact can help ornithological tourism, 
a booming sector, capable of demassing tourism in some regions and providing a 
familiar turism, which brings quality and respect for nature.

In conclusion, I have designed a device that helps us recognise a real stimulus that 
is good for people and for society, bringing us closer to the idea of a total museum 
and bringing value to the acoustic landscape, with the intention that society should 
become aware of its importance while enjoying.
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Quid Avem
Dispositiu interactiu pel

reconeixement del cant dels ocells



Quid Avem neix amb la idea de crear un dispositiu inte-
ractiu pel reconeixement del cant dels ocells.

Hi ha tres sons a la naturalesa que fan que el nostre cervell 
es relaxi i deixi d’estar en alerta, són el so de l’aigua, el de 
l’aire i el cant dels ocells. El cant dels ocells és un sedant 
natural, ajuda a alleujar l’estrès de les persones, especial-
ment dels infants.

Quid Avem pretén donar a conèixer la importància dels 
ocells, de manera que tota la societat s’involucri en la seva 
conservació.

Funciona de forma que, quan en el so ambient hi ha el 
cent d’ocell, el dispositiu ens indica visualment quin ocell 
està cantant, d’aquesta manera aconseguim una interac-
tivitat no invasiva, que s’apropa a la idea de “Museu Total” 
de Jorge Wagensberg.

“Quid Avem” és la traducció al llatí de “quin ocell”.



-

Ariane Text Regular

abcdfghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

0123456789
!”·$%&/()=?¿^`´¨-_:;.,

Ariane Text Bold
Ariane Text Italic

Gibson regular

abcdfghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

0123456789
!”·$%&/()=?¿^`´¨-_:;.,

Gibson Bold
Gibson Italic



Panell base

Ànec collverd
(Anas platyrhynchos)

L’ànec collverd o ànec de bosc i collblau (pel mascle) 
i àneda rossa (per la femella) a les Balears (Anas pla-
tyrhynchos) és una espècie d’ànec que viu a prop dels 
rius i els estuaris. Es troba a tot l’hemisferi nord i és 
l’arrel de moltes races domèstiques.  Són omnívors 
però en la seva alimentació tenen més importància 
les plantes tot les terrestres) que en la d’altres ànecs.

Xarxet marbrenc
Marmaronetta angustirostris

El xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris) o 
alena és un ocell de l’ordre dels anseriformes, una 
mica més gran que el xarxet comú. Habita part d’Àsia 
(Iran, Turquia, Armènia, Azerbaidjan i Iraq), a l’Àfrica 
del Nord i al sud de la península Ibèrica (maresmes 
del Guadalquivir), i apareix accidentalment a la resta 
d’Europa. 

Xoriguer petit
(Falco naumanni)

El xoriguer petit (Falco naumanni) és un ocell rapin-
yaire que pertany al gènere dels falcons (Falco) de la 
família dels falcònids (Falconidae). S’alimenta princi-
palment d’insectes i sovint cria en colònies.És un mi-
grador transaharià força escàs i es troba en regressió, 
probablement per culpa de problemes a la seva zona 
d’hivernada.

Bernat Pescaire
(Ardea cinerea)

El bernat pescaire, agró gris o bernat de s’alga a les 
Balears, bernat pescador a les Terres de l’Ebre, i garsa 
reial o agró blau al País Valencià[2][3] (Ardea cine-
rea), és un ocell de grans dimensions de l’ordre dels 
ciconiformes i de la família dels ardèids.[4] Pot arribar 
al metre d’alçada i presenta un plomatge grisós que 
esdevé més lluent durant l’època reproductiva.

Pardal
(Passer domesticus)

El pardal comú o senzillament pardal, dit també teu-
ladí al País Valencià, teulader al costat de pardal a les 
Illes Balears, torredà (al País Valencià), tretxe a l’Al-
guer (Passer domesticus), és un membre de la famí-
lia Passeridae originari d’Europa i Àsia, i introduït en 
altres continents. Als Estats Units van ser introduïts 
deliberadament a la segona meitat del segle xix. 

Pitroig
(Erithacus rubecula)

El pit-roig, barba-roig, rupit o ropit també a les Ba-
lears, reiet (País Valencià), reientí, reientinc o piquet 
roget (Erithacus rubecula) és un ocell menut i relati-
vament abundant al Països Catalans. Té el plomatge 
gris, amb el front, la gola i el pit d’un color roig car-
bassa. Mesura 14 cm, pesa entre 16 i 22 grams i pot 
arribar a viure 13 anys.

Quin ocell canta?
Shht! quan se senti cantar s’il·luminarà, per això cal fer silenci. 

Ànec collverd
(Anas platyrhynchos)

L’ànec collverd o ànec de bosc i collblau (pel mascle) 
i àneda rossa (per la femella) a les Balears (Anas pla-
tyrhynchos) és una espècie d’ànec que viu a prop dels 
rius i els estuaris. Es troba a tot l’hemisferi nord i és 
l’arrel de moltes races domèstiques.  Són omnívors 
però en la seva alimentació tenen més importància 
les plantes tot les terrestres) que en la d’altres ànecs.

Xarxet marbrenc
Marmaronetta angustirostris

El xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris) o 
alena és un ocell de l’ordre dels anseriformes, una 
mica més gran que el xarxet comú. Habita part d’Àsia 
(Iran, Turquia, Armènia, Azerbaidjan i Iraq), a l’Àfrica 
del Nord i al sud de la península Ibèrica (maresmes 
del Guadalquivir), i apareix accidentalment a la resta 
d’Europa. 

Xoriguer petit
(Falco naumanni)

El xoriguer petit (Falco naumanni) és un ocell rapin-
yaire que pertany al gènere dels falcons (Falco) de la 
família dels falcònids (Falconidae). S’alimenta princi-
palment d’insectes i sovint cria en colònies.És un mi-
grador transaharià força escàs i es troba en regressió, 
probablement per culpa de problemes a la seva zona 
d’hivernada.

Bernat Pescaire
(Ardea cinerea)

El bernat pescaire, agró gris o bernat de s’alga a les 
Balears, bernat pescador a les Terres de l’Ebre, i garsa 
reial o agró blau al País Valencià[2][3] (Ardea cine-
rea), és un ocell de grans dimensions de l’ordre dels 
ciconiformes i de la família dels ardèids.[4] Pot arribar 
al metre d’alçada i presenta un plomatge grisós que 
esdevé més lluent durant l’època reproductiva.

Pardal
(Passer domesticus)

El pardal comú o senzillament pardal, dit també teu-
ladí al País Valencià, teulader al costat de pardal a les 
Illes Balears, torredà (al País Valencià), tretxe a l’Al-
guer (Passer domesticus), és un membre de la famí-
lia Passeridae originari d’Europa i Àsia, i introduït en 
altres continents. Als Estats Units van ser introduïts 
deliberadament a la segona meitat del segle xix. 

Pitroig
(Erithacus rubecula)

El pit-roig, barba-roig, rupit o ropit també a les Ba-
lears, reiet (País Valencià), reientí, reientinc o piquet 
roget (Erithacus rubecula) és un ocell menut i relati-
vament abundant al Països Catalans. Té el plomatge 
gris, amb el front, la gola i el pit d’un color roig car-
bassa. Mesura 14 cm, pesa entre 16 i 22 grams i pot 
arribar a viure 13 anys.

Quin ocell canta?
Shht! quan se senti cantar s’il·luminarà, per això cal fer silenci. 



Plantilla per a la maquetació

Nom

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris n isi u t aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit i n voluptate velit e sse c illum dolore 
eu fugiat nulla pariatur.

Quin ocell canta?
Shht! quan se senti cantar s’il·luminarà, per això cal fer silenci. 

Nom

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris n isi u t aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit i n voluptate velit e sse c illum dolore 
eu fugiat nulla pariatur.

Nom

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris n isi u t aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit i n voluptate velit e sse c illum dolore 
eu fugiat nulla pariatur.

Nom

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et

 

dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris n isi u t aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit i n voluptate velit e sse c illum dolore 
eu fugiat nulla pariatur.

Nom

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et  
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris n isi u t aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit i n voluptate velit e sse c illum dolore 
eu fugiat nulla pariatur.

Nom

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et  dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris n isi u t aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit i n voluptate velit e sse c illum dolore 
eu fugiat nulla pariatur.

29,7 cm

23
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m
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Exemples de maquetació

Ànec collverd
(Anas platyrhynchos)

L’ànec collverd o ànec de bosc i collblau (pel mascle) 
i àneda rossa (per la femella) a les Balears (Anas pla-
tyrhynchos) és una espècie d’ànec que viu a prop dels 
rius i els estuaris. Es troba a tot l’hemisferi nord i és 
l’arrel de moltes races domèstiques.  Són omnívors 
però en la seva alimentació tenen més importància 
les plantes tot les terrestres) que en la d’altres ànecs.

Xarxet marbrenc
(Marmaronetta angustirostris)

El xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris) o 
alena és un ocell de l’ordre dels anseriformes, una 
mica més gran que el xarxet comú. Habita part d’Àsia 
(Iran, Turquia, Armènia, Azerbaidjan i Iraq), a l’Àfrica 
del Nord i al sud de la península Ibèrica (maresmes 
del Guadalquivir), i apareix accidentalment a la resta 
d’Europa. 

Xoriguer petit
(Falco naumanni)

El xoriguer petit (Falco naumanni) és un ocell rapin-
yaire que pertany al gènere dels falcons (Falco) de la 
família dels falcònids (Falconidae). S’alimenta princi-
palment d’insectes i sovint cria en colònies.És un mi-
grador transaharià força escàs i es troba en regressió, 
probablement per culpa de problemes a la seva zona 
d’hivernada.

Bernat Pescaire
(Ardea cinerea)

El bernat pescaire, agró gris o bernat de s’alga a les 
Balears, bernat pescador a les Terres de l’Ebre, i garsa 
reial o agró blau al País Valencià[2][3] (Ardea cine-
rea), és un ocell de grans dimensions de l’ordre dels 
ciconiformes i de la família dels ardèids.[4] Pot arribar 
al metre d’alçada i presenta un plomatge grisós que 
esdevé més lluent durant l’època reproductiva.

Pardal
(Passer domesticus)

El pardal comú o senzillament pardal, dit també teu-
ladí al País Valencià, teulader al costat de pardal a les 
Illes Balears, torredà (al País Valencià), tretxe a l’Al-
guer (Passer domesticus), és un membre de la famí-
lia Passeridae originari d’Europa i Àsia, i introduït en 
altres continents. Als Estats Units van ser introduïts 
deliberadament a la segona meitat del segle xix. 

Pitroig
(Erithacus rubecula)

El pit-roig, barba-roig, rupit o ropit també a les Ba-
lears, reiet (País Valencià), reientí, reientinc o piquet 
roget (Erithacus rubecula) és un ocell menut i relati-
vament abundant al Països Catalans. Té el plomatge 
gris, amb el front, la gola i el pit d’un color roig car-
bassa. Mesura 14 cm, pesa entre 16 i 22 grams i pot 
arribar a viure 13 anys.

Quin ocell canta?
Shht! quan se senti cantar s’il·luminarà, per això cal fer silenci. 

Són omnívors

És un mi-

El bernat pescaire, agró gris o bernat de s’alga a les 
Balears, bernat pescador a les terres de l’Ebre, i garsa, 
és un ocell de grans dimensions de l’ordre dels 
cicoformes i de la família dels ardèids. Pot arribar al 
metre de l’alçada i presenta un plomatge grisós que 
esdevé més lluent durant l’època reproductiva.

(Erithacus rubecula)

(Falcó naumanni)

(Marmaronetta angustrirostris)

(Passer domesticus)

(Anas pla-
tyrhynchos)



Calàbria petita
(Gavia stellata)

Cabusset comú
(Tachybaptus ruficollis)

Baldriga cendrosa mediterrània
(Calonectris diomedea)

-

-
-

Capó reial
(Plegadis falcinellus)

Flamenc
(Phoenicopterus)

Cigonya blanca
(Ciconia ciconia)

Quin ocell canta?
Shht! quan se senti cantar s’il·luminarà, per això cal fer silenci. 

La calàbria petita, agullat petit o cabussó petit és un 
ocell del gènere Gavia que es distingeix pel seu bec 
no del tot recte. És més petita que les altres calàbries. 
No té la taca blanca que presenta la calàbria agulla 
(Gavia arctica). A l'estiu canvia el plomatge i, alesho-
res, en destaca la taca vermella del coll. Prefereix el 
litoral protegit que tingui sòl fangós o sorrenc. 

El cabussonet o soterí petit a les illes i setmesó al 
País Valencià, malgrat els seus hàbits aquàtics i la 
convergència adaptativa que això comporta en els 
ocells d'aquest medi, cal distingir-lo dels ànecs, amb 
els quals no l'uneix cap vincle sistemàtic. La veu és 
una mena de trinat que sona com un renill sentit de 
lluny. 

La baldriga cendrosa mediterrània, baldritja gran o 
virot gros és una espècie d'ocell de l'ordre dels 
procel·lariformes. És més grossa (45-56 cm) que la 
baldriga pufí. La seua envergadura alar és de 112-126 
cm. Pesa entre 700 i 800 g. Té el cap grisenc, el dors 
bru i les parts inferiors blanques. Bec groc rosaci 
pàl·lid, fosc prop de la punta. Ales llargues i flexibles. 

Es tracta d'un ocell de 55-65 centímetres de llarg i 
una envergadura de 88 a 105 centímetres, amb el coll 
i les potes llargues. El seu plomatge és fosc, entre 
marronós i porpra, amb reflexos d'una tonalitat 
verdosa a les ales. Varia entre l'hivern, l'estiu i el 
període nupcial. El bec és característicament llarg i 
recorbat.  

Es tracta d'uns ocells molt esvelts, de 80 - 140cm de 
llarg, amb llarguíssimes potes i coll. El bec és molt 
característic, i perfectament adaptat per a furgar en el 
fang. La mandíbula superior, menor que la inferior és 
l'única mòbil. El bec té una pronunciada curvatura cap 
avall i està dotat d'unes laminetes internes per retenir 
les substàncies alimentàries al filtrar el llim.

La cigonya blanca o simplement cigonya és una 
espècie d'ocell ciconiforme de grans dimensions, 
pertanyent a la família Ciconiidae. Viu en prats 
inundats i en planes herboses a prop de l'aigua. Passa 
l'hivern a l'Àfrica i al mes de febrer comencen a 
arribar a Europa, se les pot veure fins a la tardor. 
Cada any solen tornar al mateix niu per reproduir-se. 

(Gavia arctica)



Oca vulgar
(Anser anser)

Àguila pescadora
(Pandion haliaetus)

Voltor negre
(Aegypius monachus)

-

-
-

Àguila calçada comuna
(Hieraaetus pennatus)

Mussol comú
(Athene noctua)

Blauet comú
(Alcedo atthis)

Quin ocell canta?
Shht! quan se senti cantar s’il·luminarà, per això cal fer silenci. 

De totes les oques grises, aquesta és la que més 
s'assembla a la de granja, ja que les de granja prove-
nen de la domesticació d'aquesta espècie salvatge. Ha 
estat introduïda en moltes zones baixes d'alguns 
països on tot l'any ara hi ha uns grups considerables i 
semi-domesticats. Els visitants hivernals són encara 
salvatges i tímids.

L'àguila pescadora, àguila d'estany o àguila peixatera 
(Pandion haliaetus) és un rapinyaire que és l'única 
espècie del gènere Pandion i de la família dels 
pandiònids (Pandionidae), segons moltes classifica-
cions. Modernament alguns autors han separat una 
de les subespècies en una espècie diferent: Pandion 
cristatus. 

Té un aspecte diferent al voltor comú, per les ales 
més uniformement amples, la cua en forma de falca i 
una tonalitat fosca. La silueta amb el vent de cua 
sembla un gran rectangle i si el duu de bec sembla 
una rata-pinyada gegant. Presenta una coloració 
uniforme, marró xocolata els individus més grossos, 
negre-marró els més joves i amb les zones pàl·lides. 

Fa uns 47 cm de llargada i una envergadura alar de 
120 cm. Pel que fa al plomatge, n'hi ha de dos tipus, 
el fosc i el pàl·lid. En cada cas és el mateix tant per als 
mascles com per a les femelles. El tipus fosc n'és el 
més abundant. El cap i el coll són de color castany 
clarament estriat. El front és blanc. Les parts superiors 
són marró fosc i contrasten amb les plomes. 

Fa uns 25 cm de longitud. Té el cap gros, potes 
llargues i cua curta. Com la majoria dels ocells de la 
família dels estrígids, té uns grans ulls d'iris groc 
pàl·lid. Les “celles” són blanques i obliqües. El perfil 
és rabassut i el plomatge terrós a taques blanques. En 
vol es reconeix per les ales curtes, arrodonides i amb 
línies puntejades de color blanc.

El blauet comú (o simplement blauet o blavet al País 
Valencià), blavenca, arner, dormissó, martinet, terro-
la a les Balears (reiet en solsoní) (Alcedo atthis) és un 
moixó no passeriforme que és el més acolorit 
d'entre els ocells aquàtics, presenta una dieta princi-
palment ictiòfaga, nidifica en forats excavats en 
talussos terrosos vora l'aigua. 



Esquema del dispositiu

-

-

-

i posar per carregar o es podrà endollar 





Blanc gel Marró nogal Caoba

Els colors

-

-
-
-

-

Gris
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Materials

Fusta de Robinia Pseudoacàcia:

-

Metacrilat blanc translúcid:



-

Aspectes tècnics
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