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Carta de Presentació de candidatura 

 
Benvolgut Marc, 
 
amb la present vull sol�licitar que accepti la meva candidatura com a possible membre de la 
Junta Directiva de l’Institut Català d’Ornitologia. El càrrec pel que m’ofereixo és el de tresorer, 
càrrec que he exercit des de l'any 2008. De tota manera, com que ja porto molts anys, estaria bé 
de cara a futures convocatòries i a fer una renovació, trobar un altre candidat de tresorer. 
 
Candidat: Vittorio Pedrocchi Rius 
Càrrec: TRESORER 
 
  El meu perfil professional és Doctor en Ciències Biològiques, especialitat ornitologia 
(zoologia). A banda de diversos articles científics en revistes internacionals de prestigi de la meva 
època universitària, una de les feines més destacades que he realitzat va ser la coordinació i 
edició de l’atles dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2002, juntament amb altres companys 
de l’ICO. Actualment treballo pel meu compte com a professional lliure, realitzant estudis 
científics de flora i fauna, pel que tinc gran experiència en estudis ornitològics com a consultor 
ambiental. 
  Pel que fa a la candidatura de la Junta, l’experiència que tinc tant del món científic com del 
món professional, juntament amb el tracte amb la base social de l’ICO gràcies al projecte de 
l'Atles, em doten d'un sentit comú i pràctic que pot ser interessant de cara a aportar solucions a 
les reunions de la Junta Directiva. 
  Finalment, com a objectius de futur, el principal repte com a tresorer és mantenir la 
superació de la crisi econòmica, mitjançant l'ajustament equilibrat de les despeses i la cerca de 
nous projectes i noves fonts d'ingrés. Un objectiu important per a mi és intentar estalviar un 
romanent per evitar tenir que demanar nous préstecs en el futur. 
 
Atentament, 

 
Vittorio Pedrocchi i Rius 

 
 Vilanova i la Geltrú, a 14 de març de 2016 

 


