
Benvolgut Sr. Illa, 

Durant l'etapa universitària (anys 90's) i l'última etapa professional (fins avui dia) la 

ornitologia s'ha desenvolupat en gran manera, i això ha permès l’accés de multitud de 

gent en aquest àmbit, així com la participació en diferents entitats ONG's, més noves o 

més tradicionals, com és el cas de l'ICO. De fet, l'ICO és una de les entitats més obertes 

a la gent i amb més facilitats per col•laborar-hi de Catalunya, d'entre aquelles de caire 

científic. A la meva arribada a Catalunya l'any 2004 l'acollida a l'ICO va ser molt bona, i 

des d'aleshores la meva participació va ser intensa i contínua. Des de les participacions 

voluntàries dels primers anys en el SOCC, formació (finalment obtinc l'acreditació 

d'anellador expert), i fins els petits encàrrecs professionals en censos, atles, 

anellament,... actualment les meves activitats relacionades amb l'ICO són més bé treball 

de camp voluntari per projectes generals (SYLVIA, Migració, SOCC, Pernis), així com 

projectes personals d'anellament compartits, i algunes tasques d'educació ambiental. 

Durant la propera assemblea general es farà una renovació de junta directiva, a la qual 

em presento con a candidat a vocal. Amb el meu bagatge i experiència m'agradaria 

poder ajudar a millorar el lligam entre l'ornitologia professional i “d’elit", i els ornitòlegs 

de carrer i més modests, per tal d'afavorir una correcta formació i homogeneïtzació, i 

així poder comptar amb un gruix d'ornitòlegs molt preparats i poder desenvolupar allò 

que es diu "ciència ciutadana". Per arribar en aquest punt és molt necessari un gran 

desenvolupament en educació ambiental i divulgació. Així, amb la meva candidatura 

proposo també un aprofundiment en les relacions amb altres entitats d'estudi de la 

natura, divulgació i conservació, així com d'educació ambiental, i fer arribar els ocells i 

la natura des dels més petits als més grans. Ningú no s'ha de sentir exclòs i tothom ha 

de tenir facilitat d'accés i contacte amb l'ICO, per formar-se i participar. 

Tot allò pensat per una participació ciutadana i un voluntariat fort, que cal organitzar i 

dirigir amb molta professionalitat, i també properament. 

La meva candidatura a vocalia aporta la meva experiència professional amb voluntariat 

i educació ambiental, i la meva visió conservacionista envers la ciència i el naturalisme 

en general. 
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