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                           Barcelona, 17 de febrer de 2012 
 
 
 
Benvolguts companys, 
 
 
Adjunt amb aquest escrit us enviem l’ordre del dia de les dues assemblees que tindran lloc a la 
Seu d’Urgell el proper dia 24 de març. Com ja varem informar fa algunes setmanes a través del 
web i el butlletí electrònic, enguany, a més de l'Assemblea General Ordinària el mateix dia també 
tindrà lloc una Assemblea General Extraordinària per tal de sotmetre a aprovació diverses 
modificacions dels Estatuts de l'associació. Aquestes modificacions tenen per objectiu principal 
adaptar la nostra normativa a la Llei 4/2008 de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de 
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. Inicialment, les associacions tenien un termini de tres 
anys des de l’entrada en vigor d’aquesta llei per tal d’adaptar els seus estatuts i inscriure’ls al 
registre corresponent però, posteriorment, la Llei 5/2011 del 19 de juliol, va prorrogar aquest 
termini fins al 31 de desembre d’enguany. No fer aquests canvis dels estatuts ens suposaria la 
pèrdua dels beneficis derivats de la publicitat registral i no poder rebre subvencions de 
l’Administració de la Generalitat.  
 
A més de les modificacions d’aquesta reforma legal, també s’han fet alguns canvis als Estatuts a 
proposta de la Junta Directiva, d’aquí que el nou text se sotmeti a aprovació en Assemblea 
General Extraordinària. Aquestes modificacions responen a dues motivacions diferents. D’una 
banda es proposa un lleuger canvi en el redactat relatiu a l’àmbit d’actuació de l’associació (article 
3 dels estatuts en vigor actual) per tal de no limitar-lo exclusivament a Catalunya. La limitació 
explícita a Catalunya dificulta l’obtenció d’alguns fons de caire estatal. A més, per tal d’acomplir les 
nostres finalitats com a associació i donada la mateixa naturalesa dels ocells, sovint pot ser 
necessari o convenient realitzar fora de les nostres fronteres iniciatives que repercuteixin en un 
millor coneixement de les poblacions d'ocells de Catalunya. D’altra banda, també es proposa 
modificar el sistema de renovació de la Junta Directiva (article 15 dels Estatuts actuals). Fins ara, 
les eleccions comportaven la renovació de tots els càrrecs de la Junta Directiva, amb el risc de 
canviar, de cop, la totalitat dels seus membres. Creiem que aquesta situació podria causar, 
eventualment, problemes greus en el funcionament de l’associació i per això hem pensat que seria 
millor optar per un sistema que garanteixi que cada cop que hi hagi eleccions només es renovi una 
part dels membres de la Junta Directiva. Podeu descarregar-vos la proposta de nou redactat dels 
Estatuts des del web de l’associació, on també hi trobareu tota la informació relativa a les lleis 
esmentades. L’esborrany que trobareu al web inclou diferents indicacions que faciliten la 
visualització dels canvis que s’han fet respecte als Estatuts vigents actualment. 
 
Dins dels punts de l’Ordre del Dia de l’Assemblea General Ordinària s’ha inclòs l’aprovació de la 
sol·licitud d’adhesió com a membre a l’Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya 
(l’o3sac). L’o3sac es va constituir a Barcelona el passat dia 25 de novembre i l’ICO n’és una de les 
entitats impulsores. L’objectiu de l'o3sac és aplegar les organitzacions del tercer sector ambiental 
sense ànim de lucre d’interès social i col·lectiu per tal de promoure un espai de trobada que 
afavoreixi el treball en xarxa, les aliances entre organitzacions, la promoció de l’associacionisme 
ambiental i la realització d’accions d’incidència política i social al servei del nostre sector. Podeu 
trobar més informació sobre l’o3sac al seu web (www.o3sac.org). Un altre punt de l’Ordre del dia 
fa referència a la sol·licitud de la declaració d’Utilitat Pública. Aquesta sol·licitud s’emmarca dins de 
les accions establertes pel Pla Estratègic de l’ICO 2008-2011 dirigides a aconseguir una millora 
del tracte fiscal de l’entitat. La ratificació de la nostra sol·licitud facilitarà la seva tramitació, que 
preveiem, es faci durant aquest mateixa primavera.   
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Com cada any, al voltant de l’assemblea es realitzaran diversos actes, xerrades i sortides. 
Enguany el programa d’activitats és especialment extens i s’allargarà durant tot el cap de 
setmana. Comptarem amb dos convidats especials: Sarah Althaus, de l'Institut Suïs d’Ornitologia, 
que ens parlarà sobre l'anellament als colls de muntanya dels Alps, i Christian Kampichler, del 
NIOO-KNAW d'Holanda, que ens mostrarà els usos de la productivitat com a indicador de canvi 
fenològic. Les sortides que hem organitzat s’han centrat especialment als ocells de muntanya i, 
amb una mica de sort, permetran observar o escoltar espècies tan emblemàtiques com el picot 
negre, el mussol pirinenc i la perdiu blanca. Durant el mateix cap de setmana tindrà lloc, a més, la 
reunió anual dels projectes SYLVIA i MIGRACIÓ i una reunió de coordinadors de projectes CES 
(estacions d’esforç constant) de la Península Ibèrica i Balears. En definitiva, un cap de setmana 
replet d’activitats interessants que podrem gaudir gràcies a la inestimable col·laboració del Parc 
Natural del Cadí-Moixeró, el Parc Natural de l’Alt Pirineu i Aubèrria SL. Podeu trobar tota la 
informació sobre el programa d’actes, la inscripció i els preus a la documentació adjunta i al web. 
Com podreu veure, l'ICO subvencionarà fins a 15€ de les despeses d'inscripció de cada soci 
(despeses en àpats o allotjament) per tal de facilitar l'assistència. Mireu, però, de fer la inscripció 
tan aviat com us sigui possible ja que les places disponibles per algunes activitats són limitades.  
 
Només em resta informar-vos que a partir del dia 9 de març us podreu descarregar des del web el 
resum d’activitats de 2011, els comptes de 2011 i la proposta d’activitats i el pressupost de 2012. Com 
ja hem fet altres anys, amb aquesta iniciativa la Junta vol facilitar que els socis tinguin temps suficient 
per estudiar la informació que es presentarà el dia de l’assemblea. 
 
Espero comptar amb la teva participació a l’assemblea i retrobar-nos durant el cap de setmana, rep 
una cordial salutació, 
 
 
 

 
Santi Mañosa Rifé 
President ICO 
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Barcelona, 17 de febrer de 2012 
 
Benvolgut/da soci/a, 
 
 
Per la present et convoquem a l'Assemblea General Extraordinària de l’associació que tindrà 
lloc el dia 24 de març de 2012, a les 10:00 hores en primera convocatòria i a les 10:30 hores, en el 
seu cas, en segona convocatòria, a la sala d'actes de l’Alberg la Valira, Joaquim Viola 57, 25700 
La Seu d'Urgell (Alt Urgell), amb el següent 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

• Primer: Aprovació de les modificacions realitzades als Estatuts de l’associació. 
 

• Segon: Lectura i aprovació de l'acta de l'assemblea. 
 
 

 
LA JUNTA DIRECTIVA 
 

 
 

El President 
Santi Mañosa  
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Barcelona, 17 de febrer de 2012 
 
Benvolgut/da soci/a, 
 
 
Per la present et convoquem a l'Assemblea General Ordinària de l’associació que tindrà lloc el 
dia 24 de març de 2012, a les 11:00 hores en primera convocatòria i a les 11:30 hores, en el seu 
cas, en segona convocatòria, a la sala d'actes de l’Alberg la Valira, Joaquim Viola 57, 25700 La 
Seu d'Urgell (Alt Urgell), amb el següent 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

• Primer: Informe del President. 
 

• Segon: Presentació per la Junta Directiva de les activitats portades a terme per l'ICO 
durant 2011. 

 
• Tercer: Aprovació dels comptes anuals corresponents a l'exercici 2011. 
 
• Quart: Aprovació de la sol·licitud d’adhesió com a membre a l’Obrador del Tercer Sector 

Ambiental de Catalunya (o3sac). 
 

• Cinquè: Ratificació de la sol·licitud de declaració d’Utilitat Pública de l’ICO. 
 

• Sisè: Aprovació de la proposta d'actuacions i el pressupost per a l'any 2012. 
 

• Setè: Precs i preguntes. 
 

• Vuitè: Lectura i aprovació de l'acta de l'assemblea. 
 
Us comuniquem que els comptes anuals de l’exercici 2011 estan a la vostra disposició, al domicili 
social.  
  

 
LA JUNTA DIRECTIVA 
 

 
 

El President 
Santi Mañosa 
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Programa d’actes Assemblea 2012 
(Tots els actes tindran lloc a l'Alberg La Valira excepte quan s'indica el contrari) 

Divendres 23 

08:00-13:00. Sortida a observar perdiu blanca en el marc del seguiment amb emissors que es fa a la solana de 
la Cerdanya (places: 10). (lloc de trobada a confirmar atenent a les condicions de neu i temps. Cal portar 
roba d'alta muntanya i estar acostumat a fer ascensions. Desnivell +700 m) 
 
17:00-20:00. Reunió de coordinadors dels projectes CES (Estacions d'Esforç Constant) de la Península 
Ibèrica i Balears. 
 
20:00-22:00. Sortida per escoltar mussol pirinenc (places: 20). (lloc de trobada: Alberg La Valira) 
 
Dissabte 24 

09:00-13:00. Sortida per observar ocells pels voltants de la Seu. (lloc de trobada: pont de la Palanca) 
 
10:30. Assemblea Extraordinària. 
 
11:30. Assemblea General Ordinària 2012. 
 
14:00. Dinar. 
 
16:00. Xerrada-cafè: 

• Resultats d’un treball preliminar sobre l’ús de xarxes altes en colls de muntanya del Pirineu 
(Gerard Bota, CTFC). 

16:30. Parlaments de benvinguda: Santi Mañosa (President de l'ICO), Jordi Pallarés (regidor de Promoció 
Econòmica i Turisme de La Seu d'Urgell), Jordi Garcia (Director del Parc Natural del Cadí-Moixeró) i Jordi 
Palau (Director del Parc Natural de l'Alt Pirineu). 
 
16:45. Xerrada: 

• Half a century of bird ringing in the Swiss Alps (Sarah Althaus, Institut Suís d’Ornitologia). 
17:30. Pausa-cafè. 
 
18:00. Xerrada: 

• Supervivencia, productividad y cambio fenológico de paseriformes: resultados de 18 años de 
proyectos CES en los Países Bajos (Christian Kampichler, NIOO-KNAW, Països Baixos). 

18:30-20:00. Cicle de presentacions breus sobre els seguiments d'ocells al Pirineu: 
 

• Resultats del Programa de Seguiment de la Biodiversitat del PNAP (ocells) en el període 2004-
2011 (Juan Fernández Gil). 

• Seguiment d'ocells al Parc natural del Cadí-Moixeró i les reserves nacionals de caça del Cadí i 
Cerdanya-Alt Urgell (Jordi Garcia i Ramon Martínez). 

• La migració d’ocells per l’alta vall del Segre (Jordi Dalmau). 
• Programes de seguiment al Principat d’Andorra (Jordi Nicolau). 
• Primers resultats del seguiment de la migració postnupcial a la vall Fosca (Pallars Jussà) 

mitjançant l'anellament (Pere Josa). 
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• Balanç de dos anys de seguiment migratori amb anellament pel fons de vall prepirinenc de la 
Noguera Pallaresa (Roger Sanmartí). 

• Utilització de les caixes-niu per part del mussol pirinenc als Pirineus (Enric Badosa). 
 
20:30-21:30. Xerrada multimèdia (Sala Sant Domènech): 

• Els ocells d’alta muntanya i canvi climàtic (Jordi Bas). 
22:00. Sopar de cloenda (Restaurant Cal Pacho). 
 
Diumenge 25 

09:00-14:00. Sortida amb raquetes de neu a observar ocells per a Sant Joan de l’Erm. (lloc de trobada: 
Alberg La Valira) 

10:00-14:00. Reunió anual dels projectes SYLVIA/MIGRACIÓ. 

15:00. Dinar participants reunió anual projectes SYLVIA/MIGRACIÓ. 
  

Inscripció, preus i places 
 
La inscripció és obligatòria per a tots aquells que vulguin dormir a l'alberg, assitir a alguns dels àpats o 
participar en algunes de les sortides programades per divendres i diumenge. 
 
Per tal d'incentivar l'assitència als actes de l'Assemblea, l'ICO subvencionarà fins a 15€ de les despeses 
d'inscripció de cada soci (despeses en àpats o allotjament). 
 
Les places disponibles per les sortides de divendres són limitades (vegeu més amunt els límits establerts en 
cada cas) i, per tant, s'assignaran per estricte ordre d'inscricpió prioritzant els socis que també assiteixin als 
actes de dissabte i diumenge. 
 
Les places d'allotjament a l'alberg La valira també són limitades (32). Un cop exhaurides, la resta de gent 
s'allotjaria, pel mateix preu, a un alberg proper situat a uns 400m de distància (l'alberg/centre residencial 
CeReSe) tot i que els àpats (excepte l'esmorzar) se seguirien fent a l'alberg La Valira. Les places s'aniran 
assignant per estricte ordre d'inscricpió. 
 
Preus: 

• Alberg La Valira: ·Dormir i esmorçar: 16€  ·Mitja pensió: 23€  ·Pensió completa: 28€  ·Un sol àpat: 7€ 
• Sopar de cloenda (Restaurant Cal Pacho; dissabte): 15€ 
• Sortides: gratuït 

 
Com arribar-hi? 

• Alberg La Valira (Joaquim Viola 57, La Seu d'Urgell). 
• Centre Residencial i de Serveis de La Seu d’Urgell (Sant Joan de La Salle 51, La Seu d'Urgell). 
• Sala Sant Domènec (Sant Domènec 2, La Seu d'Urgell). 
• Restaurant Cal Pacho (La Font 11, La Seu d'Urgell). 

 

Per més informació 
www.ornitologia.org  
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En cas de no poder assistir personalment us recordem que l’article 12 dels nostres Estatuts preveu la 
possibilitat de delegar el vostre vot en un altre soci i que cada soci assistent només pot portar fins a cinc 
vots delegats. A aquests efectes adjuntem butlleta de delegació de vot. 
 

 
Butlleta de delegació de vot 

 
En/Na (nom cognoms i DNI) 
 
delega el seu vot per a l'Assemblea General Extraordinària de L’ASSOCIACIÓ INSTITUT CATALÀ 
D’ORNITOLOGIA, convocada pel dia 24 de març de 2012, a les 10:00 hores en primera 
convocatòria i a les 10:30 hores, en el seu cas, en segona convocatòria, a la sala d'actes de l’Alberg 
la Valira, Joaquim Viola 57, 25700 La Seu d'Urgell (Alt Urgell), al soci/sòcia 
 
en/na  (nom, cognoms i DNI) 
 
 
                                                       , a                          de                                                  de 2012                              

  

Signatura soci delegant Signatura soci delegat 
 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 2012 
             

 
 

Butlleta de delegació de vot 
 
En/Na (nom cognoms i DNI) 
 
delega el seu vot per a l'Assemblea General Ordinària de L’ASSOCIACIÓ INSTITUT CATALÀ 
D’ORNITOLOGIA, convocada pel dia 24 de març de 2012, a les 11:00 hores en primera 
convocatòria i a les 11:30 hores, en el seu cas, en segona convocatòria, a la sala d'actes de l’Alberg 
la Valira, Joaquim Viola 57, 25700 La Seu d'Urgell (Alt Urgell), al soci/sòcia 
 
en/na  (nom, cognoms i DNI) 
 
 
                                                       , a                          de                                                  de 2012                              

  

Signatura soci delegant Signatura soci delegat 
 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2012   
  


