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Benvolgut Joan, 
 
El passat dijous dia 7 de febrer vàrem tenir coneixement que s’havia format una nova associació (la 
Societat Catalana d’Anellament) i que aquesta havia creat un nou remitent d’anelles. Immediatament 
ho vàrem comunicar a diversos tècnics del seu departament i vàrem demanar reunir-nos amb vostè 
urgentment. Pocs dies desprès, vàrem saber que ja s’havien començat a marcar ocells amb aquestes 
anelles; un fet molt greu, que afecta el normal desenvolupament de l’anellament  científic a Catalunya 
i que posa en perill el seu prestigi.  
 
Donada la confiança i el suport que des de Medi Ambient i Habitatge se’ns ha donat durant tants anys 
i el paper que juga la nostra institució en l’anellament a Catalunya, creiem que és necessari fer-vos 
arribar tota una sèrie de consideracions en relació a aquest fet. Pensem, a més, que és imprescindible 
que el seu departament, en tant que organisme que té les competències d’anellament a Catalunya, faci 
una sèrie d’accions encaminades a solucionar aquest problema. Al nostre entendre, hi ha dos passos 
que caldria fer en primer lloc: 
 
• Informar als anelladors que: 1) per tal de salvaguardar el bon funcionament de l’anellament 

científic d’ocells a Catalunya i el seu prestigi a nivell internacional, només es pot permetre l’ús 
d’un únic remitent d’anelles dins el país; i 2) que les úniques anelles que segueixen el estàndards 
acceptats tant a nivell nacional com internacional i que, ara per ara, es poden utilitzar a Catalunya 
per anellar ocells són les que emet la “Oficina de Especies Migratorias” del Ministerio de Medio 
Ambiente. 

 
• Crear una comissió que tingui com a objectiu estudiar la viabilitat de crear un remitent d’anelles 

propi de Catalunya seguint els estàndards consensuats internacionalment i d’acord amb la resta 
d’organitzacions científiques que desenvolupen aquesta activitat a nivell d’Europa. Creiem que 
aquesta comissió hauria d’estar formada per tècnics del propi departament i membres del seu 
servei jurídic així com membres de l’ICO i la SCA i de la resta d’organitzacions que treballen en 
el camp de l’anellament científic d’ocells a Catalunya (e.g. Universitat de Barcelona, Oficina de 
Especies Migradoras, Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya).  

 
Li preguem que doni a aquest assumpte tota la urgència possible.  
 
Ben cordialment, 

 
Albert Martínez Vilalta 
President de l’ICO 


