
18 d’octubre de 2014

Quarta jornada
del Seguiment d’Ocells

Comuns a Catalunya
Museu Blau, Barcelona

El Seguiment d’Ocells Comuns a Catalunya (SOCC) és un projecte impulsat per l’Institut Català 
d’Ornitologia i el Departament de Territori i Sostenibilitat amb l’objectiu principal de determinar els 

canvis en les poblacions d’ocells comuns i en els seus hàbitats. 

T’esperem al punt de trobada dels col·laboradors del SOCC!

Dissabte 18
9:00 Arribada dels assistents i recollida de credencials

9:30 Benvinguda i presentació institucional

10:00 Xerrada 
Què ens diu el SOCC de la biodiversitat a Catalunya?
Sergi Herrando

10:30 Xerrada
Nous estatus d’amenaça dels ocells a Catalunya
Marc Anton

11:00 Xerrada
El SOCC i els atles
Sergi Herrando

11:30 Esmorzar (gratuït)

12:00 Sortida de camp
 Concurs de mesura de distàncies
 Mini-marató ornitològica pel Front marítim i el Parc de Diagonal Mar
David García

14:00 Dinar (gratuït pels col·laboradors del SOCC)

Programa SOCC

Martí Franch



15:30 El concurs del SOCC
Martí Franch

16:00 Tallers 
 Recursos per millorar l’aprenentatge en la identificació dels ocells. Abel Julien
 Identificació de les espècies del gènere Sylvia. Gabriel Gargallo
 Identificació de les espècies del gènere Turdus. Raül Aymí
 Petits Bitxos Marrons (Phylloscopus, Locustella, Acrocephalus, etc) Martí Franch

18:00 Taula rodona
Els ocells com a indicadors del canvi global: Barcelona i la seva anella verda

Amb la participació de Margarida Parés, Programa de Biodiversitat de l’Ajuntament de 
Barcelona, Daniel Guinart, Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny i Francesc 
Llimona, Parc Natural de la Serra de Collserola

19:00 Lliurament de premis i cloenda
...i alguna sorpresa més....

Inscripcions:
Les places són limitades i es prioritzaran les inscripcions dels col·laboradors del 

projecte. 
Cal fer la inscripció on-line a 

https://www.ornitologia.org/forms/inscripcio_jornada_socc

Com arribar:
http://museuciencies.cat/visitans/museu-blau/informacio-practica/com-arribar/

Més informació
Organitzen:

Amb la col·laboració 
especial de: 

Amb el suport de: 

Contacte:

David García  /  93 256 59 91   / atles.bcn@ornitologia.org
Marc Anton  /  93 256 59 91   / anuari@ornitologia.org

Activitats per a familiars
Si tens previst vindre amb la família, podran gaudir de l’entrada gratuïta a les 
exposicions del museu (preu habitual 6€) . A més, els nens de 0 a 6 anys podran 
participar de les activitats del Niu de ciència, orientades a promoure la ciència a través 
de la descoberta i el joc (11:00-14:00 h; 16:00-18:30 h) 
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