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Iniciatives institucionals i socials
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Iniciatives institucionals i socials

Prioritats

•Pla Estratègic: Al llarg de l’any es farà una avaluació del Pla 
Estratègic 2008-2011 i s’iniciaran les tasques de confecció del 
nou Pla pel període 2012-2015. 

•Assemblea 2012: 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. 

•Utilitat pública: D’acord amb les accions establertes pel Pla 
Estratègic de l’ICO 2008-2011 dirigides a aconseguir una 
millora del tracte fiscal de l’entitat, enguany es tramitarà la 
sol·licitud de la declaració d’Utilitat Pública.
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Iniciatives institucionals i socials

Altres accions rellevants
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•Dia Mundial dels Ocells i festival de les Aus: Com ja s’ha estat fent durant els darrers anys i coincidint amb la 
celebració del Dia Mundial dels Ocells i del Festival de les Aus que organitza cada any el Parc Natural dels 
Aiguamolls de l’Empordà, hi haurà una jornada de portes obertes a diverses estacions d’anellament d’arreu de 
Catalunya. Els visitants podran veure com funcionen els diferents projectes de seguiment basats en l’anellament i 
conèixer la importància avifaunística dels diferents indrets. 

•Comissió Segarra-Garrigues: L’ICO seguirà tenint un paper molt actiu en el marc de la Comissió de Seguiment 
del Segarra-Garrigues.



Formació
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Formació

Prioritats

•Programa d’activitats i cursos 2012: El programa de cursos d'enguany és més ampli i divers que mai. 
S’organitzaran des de cursos d’introducció per als més novells fins a d'altres de més avançats ideals per aquells que 
ja en saben una mica o ja han fet algun curs d'iniciació. També hi haurà cursos d'especialització en matèries molt 
específiques de l'ornitologia. Un bon nombre de cursos es desenvolupa al llarg d'una o vàries setmanes però també
n'hi ha d'intensius (un sol cap de setmana), ideals per aquells que no tenen massa temps disponible.

•Cursos d’introducció a l’anellament: Enguany el programa consta de vuit cursos teòrico-pràctics d’un cap de 
setmana de durada (anomenats cursos flash). Els cursos tindran lloc a Terrassa, Seròs, Parc Natural dels 
Aiguamolls de l’Empordà, Parc Natural del Cadí-Moixerò, Reus, Pla de Santa Maria i Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa. A més, es realitzaran dos cursos més extensos, de dues setmanes de durada, al Zoo de 
Barcelona.

•Cursos d’aprofundiment per anelladors:
Aquest cursos estan destinats a persones 
que ja tenen coneixements en el món de 
l’anellament i que volen aprofundir en el 
camp de la muda i la datació de 
passeriformes. El programa consta de tres 
cursos teòrics que es realitzaran al Zoo de 
Barcelona a la primavera i la tardor i un de 
teòrico-pràctic que tindrà lloc a Seròs. 
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Formació

Prioritats

•Cursos d’iniciació a l’ornitologia: Enguany el programa 
consta de quatre cursos teòrico-pràctics d’un cap de setmana de 
durada (cursos flash). Aquests cursos tindran lloc al Parc 
Serralada Litoral, Parc Natural del Montsant, Baix Gaià i Val 
d'Aran. També es realitzaran dos cursos d’introducció més 
extensos (4 dissabtes) al Parc Serralada Litoral i Reus.  
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•Cursos temàtics: Com ja es va fer al 2011, enguany es repetirà
el curs teòrico-pràctic sobre tècniques de cens d’ocells (d’11 
hores de durada) i el d’introducció a l’estadística (de 20 hores). 
Ambdós es faran a Barcelona ciutat. 

•Cursos d’identificació: Aquest any estrenem una nova 
modalitat de cursos focalitzada en la identificació dels ocells. Es 
realitzaran dos cursos, un al Parc Serralada Litoral i l’altre als 
Espais Naturals del Delta del Llobregat. Ambdós cursos tindran 
lloc al llarg de 6 dissabtes.



Difusió

7



Difusió

Prioritats

•Material de presentació: Durant aquest any es 
preveu publicar un llibret en color que serveixi com 
a presentació de l’associació i dels projectes i 
activitats que desenvolupa. També s’editarà un 
nou tríptic de presentació.

•Revista Catalana d’Ornitologia (RCO): A finals
de 2012 es publicarà el volum 28 de la revista.

Altres accions rellevants
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•L’Abellerol: Publicació de dos números d’aquest 
butlletí de contacte dels socis.

•Butlletí Electrònic de l’ICO: Enviament d’aquest 
mitjà de comunicació de periodicitat setmanal i/o 
quinzenal per a la difusió de notícies i anuncis 
d’activitats.

•Nou web de l’ICO: Enguany s’ha estrenat el nou web de l’associació, amb un disseny i format molt més atractiu 
que l’anterior. Al llarg de l’any es preveu acabar d’afinar alguns continguts i crear alguns vídeos que sintetitzin 
ràpidament la feina que fa l’associació. 



Oficina Catalana d’Anellament
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Oficina Catalana d’Anellament

Altres accions rellevants

•Balanç d’anellament. Confecció del balanç de 2011 i 
tasques de gestió del banc de dades de l’OCA. Publicació
dels reports d’anellament dels períodes 2009-2011.

•Realització de les proves d’accés a anellador de l’ICO.
Com cada any es faran dues convocatòries: una al maig/juny i 
l’altra al desembre.
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Prioritats

•Difusió de la informació. Una de les prioritats de l’OCA
durant 2012 serà la d’actualitzar el banc de dades amb tota 
aquesta informació així com difondre-la a través del SIOC 
mitjançant la generació de nous mapes i gràfics. 

•Manteniment de les tasques de coordinació i gestió de l’anellament. L’objectiu principal de 2012 serà el de 
mantenir al màxim el nivell de funcionament habitual de l’OCA, per tal de garantir una bona coordinació de la feina 
dels anelladors i dels diferents projectes d’anellament així com la deguda gestió de les dades i dels portals webs 
associats (e.g. marques especials).



Projectes de Seguiment
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Projectes de Seguiment: SOCC

Prioritats

•Coordinació a nivell Europeu: S’enviaran les tendències del SOCC a l’EBCC per a la seva integració al 
PECBMS. En el marc del nou Atles dels ocells d’Europa, també s’iniciaran col·laboracions amb entitats de l’est 
d’Europa.

•Cobertura geogràfica: Enguany l’objectiu és analitzar el grau de cobertura del SOCC a nivell comarcal, lo calitzar
possibles deficiències i, mitjançant el treball conjunt amb agents locals, mirar de trobar-hi solucions. 

Altres accions rellevants

•Cooperació amb altres projectes europeus: Enguany es continuarà treballant en les tendències d’ocells i 
indicadors entre les ciutats de Barcelona i Brussel·les i s’iniciran un nou projecte d’indicadors d’alta muntanya amb 
els col·legues de l’Institut Suís dOrnitologia.
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•Jornades SOCC 2012: Enguany tindran lloc les jornades SOCC al Parc Natural del Delta de l’Ebre. Les jornades 
SOCC tenen lloc cada dos anys am l’objectiu d’enfortir el vincle amb els col·laboradors i millorar la difusió de la 
informació i els coneixements. 

•Tendències específiques i indicadors: S’actualitzaran les tendències de les espècies comunes i els indicadors 
d’Hàbitats i de canvi climàtic a partir de les dades SOCC. Es produiran nous indicadors de processos de canvis del 
medi agrícola, i d’aforestament, en aquest cas conjuntament amb dades del BMS (papallones).



Projectes de Seguiment: SYLVIA

Prioritats

•Report anual: Enguany es publicarà un report conjunt amb les dades 
del SYLVIA i del projecte MIGRACIÓ. L’objectiu d’aquest nou report és 
posar al dia la publicació del report SYLVIA i actualitzar els seus 
continguts per fer-los més pràctics de cara als col·laboradors. Es 
preveu publicar el report durant la tardor.

•Cobertura geogràfica: L’objectiu es mantenir el nombre d’estacions actives per sobre de les 35, i aconseguir que 
en conjunt tinguin el major índex de prioritat possible.

Altres accions rellevants

•Participació: Com cada any, es farà una reunió de coordinació amb els participants del projecte i s’incentivarà la 
seva participació en els cursos d’aprofundiment per anelladors. 

•EURO-CES: Les dades del SYLVIA s’utilitzaran per fer els primers 
anàlisis CES a nivell Europeu i per testar i calibrar els diferents
protocols automàtics d’anàlisi de dades que s’implementin en el marc 
de l’EURING Constant Effort Sites Research Group (especialment els 
relatius a productivitat i supervivència). Enguany es farà el primer 
article científic amb dades de l’EURO-CES amb dades de Catalunya, 
França, Regne Unit i Holanda.
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Projectes de Seguiment: MIGRACIÓ

Prioritats

•Monografia Piccole Isole: Aquest passat mes de gener es va 
publicar el nou volum de la sèrie monogràfica del Museu de Ciències 
Naturals: Spring migration in the western Mediterranean and NW 
Africa: results from 16 years of the Piccole Isole project, on es 
presenten els principals resultats obtinguts per la xarxa d’estacions 
d’anellament que han participat en el projecte Piccole Isole entre 
1992 i 2007 al sud-oest d’Europa i el Marroc. De cara a difondre els 
resultats més importants d’aquest treball es faran diferents xerrades 
a diversos punt de Catalunya.
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Altres accions rellevants

•Cobertura: Durant el 2012 es preveu que hi hagi operatives 2 campanyes de primavera: Aiguamolls de l’Empordà
(del 2 de març al 30 de maig) i Canal Vell (17 de març al 15 de maig) i, probablement, 3 campanyes de tardor: Canal 
Vell (4 d’agost a 1 de desembre), Sebes (període pendent de determinar) i Estanys de Jordà (17 de setembre a 1 de 
novembre).

•Participació: Com cada any, es farà una reunió de coordinació amb els participants del projecte (conjuntament 
amb els del SYLVIA) i s’incentivarà la seva participació en els nous cursos de reciclatge en anellament. 



Projectes de Seguiment: Orenetes

Prioritats

•Renovació del web: Enguany es faran diverses modificacions al web per tal d’optimitzar les tasques de 
coordinació i gestió del projecte (e.g. gestió automàtica de les àrees de mostreig). El web passarà a ser multilingüe i 
s’adaptarà per tal de poder ser utilitzat fora de Catalunya. 

•Participació: Es vol seguir mantenint el 
nivell de participació actual i arribar a 
col·lectius nous com centres d’educació
especial, casals d’avis i estudis 
superiors, així com incrementar la 
participació de centres educatius.
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•Ús de les dades: Com ja va passar al 
2011, les dades del projecte Orenetes se 
seguiran utilitzant per a millorar la 
conservació de l’espècie a escala 
municipal gràcies a la col·laboració de la 
Generalitat i diversos ajuntaments. 



Projectes de Seguiment: ornitho.cat

Prioritats

•Millores en el sistema: Ja en el seu tercer any de 
funcionament, la prioritat de 2012 serà la creació d’un 
mòdul d’importació de dades externes i la millora de la 
usabilitat del sistema. 

•Participació: Al llarg de l’any es pretén seguir 
augmentant el nombre de participants al ritme actual i 
assolir els 1500 usuaris inscrits. A finals de 2012 es 
preveu arribar al milió i mig d’observacions 
incorporades al sistema.
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•Anàlisis de dades: Enguany s’iniciaran dos 
projectes vinculats a l’ornitho i al sioc amb l’objectiu 
de monitorejar canvis fenològics i la distribució
d’espècies poc comunes. 

•PERNIS i MIGRACTION: Actualment el projecte PERNIS es troba incorporat en el portal www.ornitho.cat i enguany 
es treballarà en la integració dins del projecte i portal francès www.migraction.net, més específic per a migració.



Projectes de Seguiment: CAC i Anuari

Prioritats

•CAC: Al llarg de l'any 2012, el Comitè Avifaunístic de 
Catalunya continuarà la seva tasca de sotmetre a 
homologació les citacions que li arribin. És previst publicar el 
tercer informe, que inclourà citacions del 2009-2010. També
es farà una nova actualització de la Llista Patró dels Ocells de 
Catalunya, que es publicarà al web de l'ICO en format 
electrònic.

•Anuari d’Ornitologia: A finals de 2012 es preveu publicar 
l’Anuari de 2010-2011. 
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Recerca

Prioritats

Altres accions rellevants

•Producció científica: Es mantindrà la producció d’anys anteriors i 
potenciarà els estudis teòrics i aplicats. Temàtiques: 1) 
Desenvolupament d’indicadors d’estat i de procés, 2) patrons 
ecològics que expliquen els patrons de distribució detectats en els 
projectes de monitoratge, 3) patrons de canvi fenològic amb dades 
d’anellament

•Transferència: Es desenvoluparan les eines necessàries per la 
millorar la transferència científica de cara al públic general i gestors 
del medi natural, així com en l’àmbit internacional.

•Ajuts a la recerca i premis RCO: Es mantindran els Premis encaminats a promoure la publicació de treballs 
científics a la Revista Catalana d'Ornitologia (RCO) i s’estudiarà la possibilitat de convocar un ajut a la recerca 
(dotat amb 1.200 €).

•Projectes de recerca: Es potenciarà la sol·licitud de projectes competitius en convocatòries públiques on es 
puguin aplicar les dades obtingudes pels projectes de seguiment. Els projectes, ja en marxa o previstos, es 
desenvoluparan i consolidaran conjuntament amb altres centres de recerca
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Pressupost

INGRESSOS                                                     DESPESES
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DESPESES PER PROJECTE/ÀREA

28%

2%

13%

18%

10%

17%

7% 4% 1%

Administració/despeses generals Formació
SYLVIA SOCC
MIGRACIÓ OCA
Bioindicadors Estudis
Anuari/Ornitho






