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Oficina Catalana d’Anellament 
El balanç de 2011 suma un total provisional de 84.476 ocells marcats d’un total de 111 balanços. A tot 
això cal afegir un total de 17.673 controls que s’afegeixen a la base de dades. Un cop més, la majoria de 
les captures provenen de projectes de seguiment estandarditzats. Cal destacar que la gran majoria dels 
anelladors van lliurar les seves dades informatitzades i en el termini estipulat.  

L’any 2011 es van tramitar 952 recuperacions. D'altra banda es van respondre les consultes de 
lectures d'anelles de PVC anellades per l'ICO i/o anellades per altres grups i observades a Catalunya. 
En aquest sentit cal destacar el gran augment de lectures propiciades pel seguiment rutinari d'ornitòlegs 
especialitzats en aquàtiques i particularment en làrids.  

Un dels aspectes més rellevants de l’any 2011 va ser la recepció de les lectures de marques 
especials a través del portal-web que es va posar en funcionament el novembre de 2009. Aquesta nova 
eina ha facilitat la tramesa d’informació de les lectures d’ocells portadors de marques d’identificació 
visual i el llistat dels historials de forma gairebé immediata. Durant l’any 2011 s’han rebut 7.121 lectures 
i s’hi han incorporat 2.995 nous anellaments.D’altra banda, des de 2011 l’OCA a més de les anelles 
metàl·liques, s’encarrega també de la gestió i distribució d’anelles de lectura a distància per a aquelles 
projectes que desenvolupen els anelladors de l’entitat amb aquesta metodologia. 

L’OCA rep el suport econòmic del Departament de Medi Ambient i Habitatge (actualment  , el 
qual delega en l’ICO la gestió de l’anellament a Catalunya. 
 

Congressos 
 
EURING meeting, Malta, octubre 2011 
 
Entre els dies 14 al 17 d’octubre va tenir lloc a Malta el congrés d’EURING. Aquest congrés serveix 
com a punt de trobada entre les persones que treballen a les oficines d’anellament de cada país i es 
debaten temes com l’intercanvi d’informació, l’anàlisi de dades, noves tecnologies de seguiment 
d’ocells, i projectes internacionals. 

L’assemblea d’enguany es va celebrar a  Malta. Els participants estaven allotjats a Mount Sant 
Joseph, prop de la ciutat de Mosta, a uns 20 km de la capital, Valetta. Hi van participar 60 persones de 
30 oficines d’anellament. El congrés va començar amb la benvinguda per part de les autoritats locals i el 
president de BirdLife La majoria de les sessions van ser força tècniques i es van debatre els problemes 
derivats dels anelladors que comuniquen informació entre països sense que la informació passi per les 
centrals d’anellament, amb el perill que això suposa per la possible pèrdua d’informació. També es van 
exposar programaris nous per a la gestió de les dades. 

A l’assemblea general es van escollir tres nous membres de la Junta Directiva d’EURING pel 
període 2011-2017: Boris Nikolov (Bulgària), Michael Schaub (Suïssa) i el nostre company Gabriel 
Gargallo. Malgrat que els membres de la junta directiva d’EURING no actuen com a representants 
territorials, sense dubte, l’elecció del Gabriel és fruit de la bona feina feta tant a Catalunya com a la resta 
de l’Estat. Una de les xerrades del congrés va ser la que va fer Gabriel Gargallo sobre l’anellament a 
Catalunya i la utilització de les dades d’anellament (estàndards ICO) i la seva difusió (SIOC).  
 
XVII congrés d’anellament científic d’ocells 
 
El cap de setmana del 28 a l’1 de novembre va tenir lloc a Padul (Granada) el XVII congrés 
d’anelladors que organitza cada dos anys el Centro de Migración de Aves de SEO-BirdLife. El congrés 
va comptar amb l’assistència de més d’un centenar d’anelladors amb una amplia oferta de tallers i 
comunicacions, tant orals com en forma de pòsters. L’ICO va fer una presentació oral en la qual es va 
explicar el portal SIOC i els avantatges que suposa la difusió i exposició en format obert dels resultats 
de les dades d’anellament a Catalunya. D’altra banda, també es van presentar dos pòsters, un sobre les 
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campanyes del programa Migració i l’altre sobre el projecte Sylvia. 
 

Reglament Intern i Comitè d’Anelladors 
Durant l’any 2011 el Comitè d'Anelladors (CAN) s’ha reunit en diverses ocasions i ha tractat i ha 
assessorat la Junta Directiva en diversos temes i en especial sobre el funcionament i reglamentació dels 
marcatges especials. 
 
Aquest comitè està constituït de la forma següent : 
 
Jordi Baucells (coordinador) 
Joan Aymerich 
Raül Calderón 
Miquel Boix 
Oriol Clarabuch 
Joan Carles Fernández 
David Robson 
Xavier Tomás 

El banc de dades 
Hores d’ara el banc de dades d’anellament compta amb 1.516.166 registres informatitzats: els 
procedents dels projectes SYLVIA (175.189 registres) i MIGRACIÓ (447.717 registres) i les dades dels 
balanços d’anellament de 1975-2011 (893.260 registres). Durant 2011, s’han gestionat un total de 5 
consultes del banc de dades relatives a diferents aspectes del banc de dades de l'ICO. 
 

Proves d’accés a anellador 
Les proves d’accés a anellador van tenir lloc al juny (primera convocatòria) i al desembre (segona 
convocatòria). En total es van presentar 16 persones a la prova d’auxiliar i totes van superar-la 
satisfactòriament. D’altra banda, es va presentar 1 persona a la prova d’expert que va superar-la 
satisfactòriament. 
 

Projectes de seguiment 
 

Projecte PERNIS 
El 2011 va ser el vuitè any oficial del projecte PERNIS de seguiment de la migració postnupcial de 
rapinyaires i aus planadores. L’any 2011 van estar operatives un total de 13 estacions. En total van 
participar uns 19 col·laboradors en el projecte PERNIS. Aquest ha estat un any de reflexió sobre el 
projecte, que ens ha portat a valorar que, per ara el projecte no ha pogut desenvolupar adequadament 
els seus objectius de 1) Determinar les principals rutes dels ocells planadors durant la migració post-
nupcial a Catalunya i 2) Establir la fenologia de pas de cada espècie i 3) establir tendències temporals. El 
nombre d’estacions actives ha anat disminuint constantment des de 2005. Davant d’aquesta situació es 
fa una proposta de flexibilització del programa PERNIS, i de vinculació de les estacions del projecte 
dins el portal www.ornitho.com a eina d’entrada de dades. En aquest sentit es posa de manifest que el 
portal www.migraction.net (de la mateixa família ornitho) seria l’eina més adequada per allotjar aquesta 
mena de dades, alhora que l’experiència demostra que a escala catalana estem lluny d’assolir els 
objectius inicials però que el PERNIS pot ser molt més útil a una escales major. En aquest context, el 
febrer de 2012 el coordinador del projecte, Marc Anton, és convidat a una trobada a França per discutir 
tots aquests temes i es posen les bases d’un llançament del treball cooperatiu entre els participants 
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catalans del projecte i els francesos.  
 

Atles dels ocells de  Catalunya a l’hivern 
A continuació es detallen les principals iniciatives vinculades a l’Atles dels ocells de Catalunya a l’hivern 
que es van realitzar durant el 2011. 
 

• Darreres tasques editorials del llibre entre gener i abril de 2011. 
• Presentació oficial del Atles dels ocells de  Catalunya a l’hivern 2006-2009 el 18 de maig a 

l’emblemàtic edifici de CX la Pedrera.  Més de 200 persones van assistir a un acte presidit pel 
Director General de Medi Natural i Biodiversitat, el Sr. Josep Escorihuela, pel Director de 
Territori i Medi Ambient de l’Obra Social de CatalunyaCaixa, el Sr. Miquel Rafa, pel Sr. Albert 
Martínez-Vilalta, editor de Lynx i pel Sr. Santi Mañosa, president de l’ICO. En l’acte, a més, van 
intervenir el Xavier Ferrer de la Universitat de Barcelona en una breu exposició del valor dels 
atles ornitològics i el Sergi Herrando, que en nom de tots aquells que hi han treballat, va 
presentar els principals resultats del llibre. 

 
• El llibre té una bona acollida en la premsa escrita, amb notícies extenses en entre els principals 

diaris (La Vanguardia, l’AVUI, el PERIÒDICO). 
• S’inicia la distribució del llibre. L’ICO, amb el suport de Lynx Edicions, es fa càrrec de la seva 

distribució als col·laboradors i socis de l’entitat.  
• Tots els autors de textos del llibre reben el pdf dels capítols en els que han participat. 
• Els nostres col·legues anglesos, holandesos, belgues o alemanys el consulten i ens envien cartes 

de reconeixement per una feina que, en bona mesura, es va inspirar en el que ells van iniciar 
molt abans que nosaltres. 

• La venda dels llibres no va tan bé com s’esperava, tot i les campanyes de propaganda 
impulsades des de Lynx edicions i l’ICO. 

• En el marc d’un nou conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona, s’elaboren, a 
partir de les dades l’Atles dels ocells de Catalunya a l’hivern 2006-2009 mapes d’interès de 
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conservació de les poblacions d’ocells que són presents a l’hivern. També es treballa en la 
comparació d’aquests mapes entre estiu i hivern i es generen mapes de síntesi dels dos períodes 
temporals. 

 

Atles dels ocells nidificants 
A continuació es detallen les principals iniciatives que s’han desenvolupat durant el darrer any sobre 
l’atles dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2002 i de les seves dades: 
  
Distribució llibre: 
L’ICO continua assumint les tasques de difusió dels llibres entre els col·laboradors del projecte i socis 
de l’entitat. El llibre ja s’ha esgotat a la majoria de les llibreries i a l’editorial Lynx. 
 
Recerca i divulgació 
Aquest any 2011 s’han publicat diversos articles amb les dades de  l’Atles de nidificants: 

• Clavero., M., Brotons, L. & Herrando, S. 2011. Bird community specialization, bird 
conservation and disturbance: the role of wildfires. Journal of Animal Ecology 80, 128–136 

• Brotons, L. & Herrando, S. 2011. Population estimates: towards standardised protocols as a 
basis for comparability. Ardeola 58(2): 365-370. 

• Clavero, M., Villero, D. & Brotons, L. 2011. Climate change or land use dynamics: do we know 
what climate change indicators indicate?. PLOS ONE. I6(4): e18581. 

 

El SOCC 
A continuació es detallen les principals activitats realitzades en el marc del SOCC durant el 2011. 
 

• Desè any de funcionament del projecte. El nombre de SOCCs s’estabilitza al voltant de 290-
295. 
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• Es coordina als col·laboradors del projecte (actualment 204 persones). L’assistència es 
l’habitual: resolució de dubtes, recepció de dades, incorporació a la base de dades central, revisió 
de possibles errors, etc. Es regala una samarreta de l’ICO als col·laboradors del SOCC que ho 
desitgen. 

• El març de 2011 es publica el 9è report del SOCC. 
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• Es calculen les tendències de les espècies hiverns 2002/03-2010/11 i nidificants 2002-2011. 
S’actualitzen els continguts del SOCC a www.ornitologia.org i al www.sioc.cat. 

• Indicadors: 
o S’actualitzen els indicadors d’estat bàsics (agrícola, forestal i arbustiu) per a les 

temporades de nidificació (per Catalunya, PEIN, Parcs Naturals), així com l’indicador 
dels efectes del canvi climàtic.  

o S’actualitza l’Indicador d’Ocells Agrícoles, derivat del SOCC, i es lliura a l’Institut 
d’Estadística de Catalunya per a la seva publicació a www.idescat.cat  

o S’actualitzen els indicadors d’ocells silvestres i introduïts de la ciutat de Barcelona i es 
s’elabora un article de comparació d’aquests indicadors entre les ciutats de Barcelona i 
Brussel·les. 

o S’actualitzen els indicadors d’estat bàsics (agrícola, forestal i arbustiu) per a la Garrotxa 
(demanda de Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, SIGMA). 

o En el marc del projecte SCALES de l’European Bird Census Council, es treballa amb el 
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya en l’elaboració d’indicadors d’efectes de 
processos (abandonament, intensificació i urbanització) en els espais agrícoles. 

o En el marc del projecte de “Bioindicadores del cambio global a partir de programas de 
seguimiento a gran escala de aves y mariposas” del Ministerio es treballa en l’elaboració 
d’indicadors de processos de successió ecològica basats en dades seguiments d’ocells 
(SOCC) i de papallones (CBMS). 

o En el marc d’un estudi que es realitza en diversos països europeus amb dades dels 
seguiments d’ocells (SOCC) i de papallones (CBMS) es treballa en un article que descriu 
els efectes del canvi climàtic en aquests organismes. L’article acaba publicat el gener de 
2012 a la prestigiosa revista Nature Climate Change.  

• Es fa l’anàlisi específic corresponent i es lliura als coordinadors del PECBMS (Pan-European 
Common Bird Monitoring Scheme) un document amb les tendències de les espècies comunes que es 
calculen amb les dades del SOCC (període 2002-2010). Aquestes dades serveixen per incorporar 
la informació del SOCC al projecte homòleg pan-europeu. 

• Es dóna suport al programa de Seguiment d’Ocells Comuns a Menorca de la Societat 
Ornitològica Menorquina, al Seguiment d’Aucells Comuns de Mallorca del Grup Ornitològic 
Balear i al Seguiment d’Ocells Comuns d’Andorra. 

• S’elaboren les memòries corresponents per al Departament de Medi Ambient i Habitatge, 
l’Obra Social de Caixa Catalunya i la Diputació de Barcelona. Es redacta, conjuntament amb 
investigadors de la Universitat de Barcelona, l’Informe del seguiment d’ocells a la ciutat de 
Barcelona 2009.  

 

El projecte SYLVIA 
L'any 2011, el programa SYLVIA va complir el seu 21è any de funcionament. El nombre 
d'estacions i captures, tant pel que fa al període hivernal com a estival, es va mantenir més o menys 
igual. Al voltant de 34 estacions romanen operatives durant l'estiu i i vint-i-tantes a l'hivern. 
Aquestes estacions segueixen estant més ben distribuïdes per la geografia catalana, si bé encara 
estan força concentrades a les comarques més costaneres.  

De la mateixa manera que en els anys anteriors, durant el 2011 el programa SYLVIA es va 
coordinar amb l’ajut del Departament de Medi Ambient i Habitatge i va rebre el suport de l’Obra 
Social de Caixa Catalunya, l’Ajuntament de Terrassa, l'Ajuntament de Vacarisses, l’Ajuntament de 
Celrà, l’Ajuntament de Girona, el Departament de Medi Ambient i Habitatge (Parcs Naturals del 
Cadí-Moixeró, Delta de l'Ebre, Cap de Creus, Aiguamolls de l'Empordà, Montsant, Zona Volcànica 
de la Garrotxa i PNIN de l'Albera), la Diputació de Barcelona (Parcs Naturals del Montseny, 
Montnegre-Corredor, Garraf i Sant Llorenç de Munt), l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona, 
el Consorci de les Gavarres, el Consorci de les Reserves Naturals del Delta del Llobregat, 
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l’associació Galanthus, el Parc de Collserola, el Parc Serra de Marina i el Parc Serralada Litoral. 
D’altra banda, també s’està treballant amb els projectes SOCC i SYLVIA per obtenir models i 

índex de bioindicació que facilitin la interpretació dels canvis ambientals. 

Projecció internacional 
El programa SYLVIA forma part del programa europeu d'estacions d'esforç constant coordinat per 
EURING (Euro-CES), amb més de 600 estacions d’anellament actives al 2011. S’està treballant en els 
primers anàlisis, tant de productivitat com d’èxit reproductor utilitzant les dades dels diferents projectes 
que hi ha en funcionament a Europa.   

Projecte MIGRACIÓ 
Durant el 2011 el projecte MIGRACIÓ va patir una nova retallada quant a estacions operatives i a la 
duració d’algunes d’aquestes. A la primavera s’han mantingut 2 campanyes: Aiguamolls de l’Empordà 
(del 2 de març al 30 de maig), Canal Vell al Delta de l’Ebre (17 de març al 15 de maig). A la tardor s’han 
mantingut les següents: Canal Vell (4 d’agost a 1 de desembre), Sebes a Flix (25 d’agost a 27 de 
setembre), i Estanys de Jordà a la Garrotxa (17 de setembre a 1 de novembre). 

Com cada any, les estacions que estan en funcionament durant el període primaveral també van 
participar en el projecte internacional Piccole Isole. En el decurs de 2011 es va publicar la monografia 
sobre la migració prenupcial a l’oest de la Mediterrània.  

El programa MIGRACIÓ es va coordinar amb l'ajut del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge i va rebre el suport d’aquest a través dels parcs (Parcs Naturals del Delta de l'Ebre, 
Aiguamolls de l'Empordà i Zona Volcànica de la Garrotxa) i l’Ajuntament de Flix. 

Projecte ORENETES 
Durant l’any 2011 el projecte s’ha desenvolupat a partir del pressupost intern de l’entitat. Per tal 
d’optimitzar els recursos i reduir despeses, aquest any 2011 l’activitat del projecte s’ha concentrant en el 
web oficial . El Bloc de notícies ha assumit la tasca de comunicació amb els col·laboradors i la publicació 
dels resultats del projecte. D’altra banda, al llarg de l’any es van fer 10 xerrades amb una assitència total 
de 200 persones. 

Destaca el treball conjunt que s’ha fet amb el Departament de Medi Ambient i el Cos d’Agents 
Rurals amb l’objectiu de promoure la consciència ambiental davant el respecte pels nius i la convivència 
amb els veïns, així com intentar reduir el constant percentatge de nius trencats que s’ha mantingut al 
llarg dels 5 anys de vida del projecte. Durant el 2011 s’ha mantingut actualitzat, amb la col·laboració 
dels Agents Rurals,  l’apartat del del web www.orenetes.cat on els Ajuntaments poden descarregar-se en 
format excel totes les adreces del seu municipi on es tenen dades de nius d’oreneta cuablanca, amb la 
finalitat que aquesta base de dades la facin servir en la gestió urbanística i a l’hora d’atorgar permisos de 
rehabilitació de façanes.  

 
Pàgina web 
Durant 2011 es van rebre 7.616 visites, amb un total de 5.455 usuaris diferents que van consultar el 
web. La mitjana de temps de visita per a cada consulta és d’uns 3.5 minuts. El màxim de visites es va 
donar el dia 18 de setembre amb 77 usuaris diferents visitant el web, coincidint amb l’inici de l’activitat 
escolar. 
 
Resultats 
Durant l’any 2011 es van inscriure 45 nous col·laboradors, i en els períodes de cens es va comptar amb 
la participació total de 953 col·laboradors-observadors.  

L’any 2011 es van prospectar 69 municipis diferents i es van comptabilitzar un total de 16.650 
nius, un 68.9% dels quals són nius sencers i un 31.1% corresponen a nius trencats. Del total de nius 
sencers un 90.3% són nius actius (ocupats o en construcció). 
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El Comitè Avifaunístic de Catalunya (CAC) 
Durant el 2011 el CAC va fer les següents actuacions: 
 

- S’han estudiat i sotmès a homologació un total de 40 observacions, de les quals se n’han   
  acceptat 33, 6 s’han rebutjat i 1 resta pendent de més informació. 

- S’ha redactat l’informe de 2010, que està en procés de revisió final. 
- S’han encetat noves iniciatives com un informe de migratòries escases a partir de dades 

  d’ornitho.cat, que inclourà taules fenològiques i mapes de distribució de les citacions. 
- Una altra nova iniciativa és la pàgina web del CAC que està en procés d’edició força 

  avançat. 
- S’ha col·laborat amb la Sociedad Española de Ornitología a l’hora de decidir els noms 

  en català d’algunes espècies que apareixeran al proper Atlas de aves Invernantes en  
  España. Per a aquesta tasca, també s’ha comptat amb la col·laboració de Jordi Clavell. 

- S’ha col·laborat amb el Comitè d’homologació Suís, que es va posar en contacte amb el 
  CAC en referència a una citació d’un estornell negre.  

- S’han admès 2 nous membres: Manolo García Tarrasón i Xavier Larruy Brusi, en  
  substitució de l’Àlex Ollé, l’Oriol Clarabuch i el Ferran López.  

- El nou secretari del CAC és en Marcel Gil Velasco, a l’espera de ser ratificat per la Junta 
  de l’ICO. 

 

Anuari d’Ornitologia i ornitho.cat 
Durant el darrer any s’ha publicat l’Anuari d’Ornitologia de Catalunya de l’any 2009. Aquest és l’onzè 
volum que es publica i el primer que es fonamenta amb el portal d’informació www.ornitho.cat. En 
aquesta ocasió, i atesa la situació econòmica general actua i els costos d’enviament del llibre, no s’ha fet 
l’enviament de l’Anuari i s’ha posat a disposició de tothom a les oficines de l’ICO. La impressió de 
l’Anuari ha rebut un finançament parcial per part de Turisme de Lleida.  

El dijous dia 8 de desembre ornitho.cat va assolir el milió d’observacions. En concret, 
l’observació un milió va ser la d’un trist (Cisticola juncidis) observat entre les 10 i les 14 hores a Cal Tet, el 
Prat de Llobregat, junt amb 52 espècies més. El ritme promig d’entrada de dades ha estat d’unes mil al 
dia, és a dir unes 30 mil al mes. El 63% de les observacions, com la que va fer un milió, formen part de 
llistes completes, la qual cosa dóna encara més valor a les dades. De fet el promig mensual de llistes 
completes que s’entren a ornitho.cat és de 852, una quantia molt notable i una font d’informació molt 
valuosa per establir patrons fenològics i estudiar els seus canvis al llarg del temps. A finals de 2011 eren 
1.230 els observadors registrats a ornitho.cat. El més destacable, però, és que durant els poc més de mil 
dies d’existència d’ornitho.cat s’han tramès dades fruit de més 82 mil hores d’observació de camp. Un 
esforç equivalent al d’una persona que estigués observant ocells ininterrompudament durant 9,4 anys 
seguits! L’ús del portal ornitho.cat és igualment intensiu. Fins ara ja són més de 49 mil els usuaris que 
l’han utilitzat algun cop, i el temps total de visita ja s’apropa a les 36 mil hores. En promig, cada dia els 
usuaris d’ornitho.cat dediquen prop de 36 hores a navegar pel web. 
 

Altres projectes i estudis 
Cartografia del valor de conservació dels ocells hivernants a la província de 
Barcelona, en el marc del SITXELL 
Un cop acabat l’Atles dels ocells de Catalunya a l’hivern 2006-2009, en el marc del projecte 
SITXELL de la Diputació de Barcelona es va procedir a elaborar valors continus d’interès de 
conservació de les poblacions d’ocells presents a l’hivern per a la província de Barcelona. En 
aquesta ocasió, aquesta feina es va centrar en 1) Determinació dels estatus de conservació de les 
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poblacions d’ocells presents a l’hivern; 2) Elaboració de mapes d’abundància de totes les espècies 
presents a l’hivern en l’àmbit SITXELL a una resolució comuna; 3) Elaboració de l’índex de 
conservació (ICONST) a l’hivern a partir dels estatus de conservació de les poblacions hivernals i 
de la distribució hivernal de les espècies segons els mapes abans esmentats. 
 
Valor de conservació a l’àmbit SITXELL en relació als ocells: anàlisi entre les 
temporades de nidificació i hivern i elaboració d’un únic índex sintètic. 
Fins ara el projecte SITXELL disposava de dos mapes de valor de conservació del territori en funció 
del grau d’amenaça dels ocells que hi són presents (ICONST-ESTIU i ICONST-HIVERN), un per a 
les poblacions d’ocells reproductores i un altre per als ocells que trobem a l’hivern en aquest mateix 
territori. L’objecte d’aquest treball ha estat analitzar aquesta informació per detectar les variacions 
interestacionals en l’índex de conservació, generar un únic índex que englobi les dues perspectives 
temporals i aportar recomanacions en relació a l’ús d’aquests productes. 
 
Atles dels ocells nidificants de Barcelona: avaluació de la seva viabilitat  
Durant l’any 2011, a petició de l’Ajuntament de Barcelona, s’ha elaborat un document que avalua la 
viabilitat tècnica de la realització d’un Atles d’ocells nidificants al municipi de Barcelona. En aquest 
document s’han definit aspectes tan diversos com les tasques de les administracions i entitats 
implicades, els possibles comitès de treball del projecte, la metodologia de l’Atles, els protocols per a la 
recollida d’informació, el perfil dels destinataris i productes parcials i finals,  la planificació de les 
accions de divulgació del projecte, els costos del projecte o l’avaluació de la viabilitat econòmica, tècnica 
i social del projecte.   

Guia per a l’anàlisi, avaluació i seguiment d’impactes sobre l’avifauna en els estudis 
d’impacte ambiental en infrastructures eòliques 
Aquest projecte està liderat per l’ICO i participat per la Universitat de Barcelona. Els objectius d’aquest 
projecte són: 1) Proposar una guia metodològica per a l’anàlisi i avaluació dels impactes de l’activitat 
eòlica sobre l’avifauna en els Estudis d’Impacte Ambiental. 2) Analitzar les mancances, biaixos i 
resultats obtinguts al llarg de l’estudi dels diferents programes de seguiment en el marc dels Programes 
de Vigilància Ambiental dels parcs eòlics actualment en funcionament. 3) Realitzar una proposta de 
protocol estandarditzat pel seguiment de l’avifauna al llarg de tot el procés de desenvolupament de les 
instal·lacions eòliques en el marc dels Programes de Vigilància Ambiental introduint la correcció dels 
biaixos i mancances que els programes actuals presenten. 

Pla de Conservació del Parc Natural del Montseny 
Es col·labora amb els gestors del Parc Natural del Montseny en l’elaboració del Pla de Conservació del 
Parc, no només amb l’aportació de dades, resultats elaborats i avaluacions per a les poblacions d’ocells, 
sinó també mitjançant el desenvolupament de criteris de priorització de les necessitats de conservació 
aplicables a d’altres grups taxonòmics. Cal recordar que en anys precedents l’ICO va dur a terme un 
treball de cartografia de les espècies d’ocells nidificants d’aquest parc.  

Atles dels ocells de Menorca a l’hivern 
Es treballa conjuntament amb la Societat Ornitològica de Menorca i el Centre Tecnològic Forestal de 
Catalunya en l’elaboració de l’Atles dels ocells de Menorca a l’hivern. La participació de l’ICO en aquest 
projecte es concreta en la modelització de les distribucions  d’espècies comunes per a la producció de 
mapes d’abundància relativa i gràfics de selecció d’hàbitats.  
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Avaluació de l’activitat de captura tradicional de fringíl·lids a Catalunya 
A instància del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a l’any 2011 
es van realitzar nous informes per explorar les possibles repercussions que tindrien diferents 
alternatives de regulació de l’activitat ocellaire. 
 

Programa de recerca i seguiment de gavines i ardeides al Zoo de Barcelona 
Aquest projecte s’emmarca en el conveni signat entre l’ICO i el Zoo de Barcelona l’any 2009 a través 
del qual es contempla la creació d’una estació d’anellament científic per a l’estudi i seguiment de les 
ardèids del Zoo, i per a l’estudi i seguiment de la població hivernant de la gavina riallera (Larus 
ridibundus) i el gavià argentat (Larus michahellis). Paral·lelament es fan cursos i activitats per a la formació 
de nous anelladors. 

Des de l’inici del projecte s’han anellat 130 gavines rialleres i 120 gavians argentats. Aquests 
ocells porten anelles de lectura a distància que permet fer un seguiment dels seus desplaçaments. Això 
és de gran interès, especialment per a la gavina riallera que passa l’hivern a Barcelona i de la qual es 
disposa de nombrosos avistaments dins de la ciutat i també a l’estranger. Hores d’ara s’han efectuat 18 
observacions a l'estranger als països següents: Polònia (2), Alemanya (3), Àustria, Hongria, Holanda, 
Suïssa (2), Lituània (2), Letònia, França (3), Regne Unit i Dinamarca (Annex 1B). Dels exemplars 
anellats durant l’hivern 2009-10 (n=97), un 27% (n=26) no es van tornar a observar posteriorment, un 
24 % van ser detectats posteriorment durant aquell primer hivern, mentre que un 49% (n=48) van ser 
vistos l’hivern següent (2010-11). La mitjana d’observacions/hivern dels exemplars és d’uns 3,28 
registres durant el primer hivern, tot hi que alguns exemplars que acumulen 20 i 13 observacions 
respectivament. 
 
 

Relacions institucionals 
Col·laboració amb la Generalitat  
Bona part dels projectes de seguiment de l’ICO es desenvolupen gràcies al suport del Departament de 
Medi Ambient i Habitatge (de qui depèn aproximadament el 60% del pressupost anual). Entre els 
projectes desenvolupats conjuntament hi ha l’Oficina Catalana d’Anellament (OCA) i projectes com ara 
l’Atles dels ocells de Catalunya a l’hivern (cofinançat també per l’Obra Social de CatalunyaCaixa), el 
SOCC, el SYLVIA i el projecte MIGRACIÓ. També es col·labora amb Centres de Recuperacions de 
Fauna per l’estudi dels efectes poblacionals en la mortalitat de rapinyaires. 

Durant el 2011 els projectes de seguiment (SYlVIA i MIGRACIÓ) van rebre el suport 
econòmic a través del conveni de caixes. Durant aquest any ha estat l’Obra Social de la Caixa l’entitat 
que ha subvencionat aquests projectes.  
 

Col·laboració amb altres institucions 
L’any 2011 es van prorrogar un any més els convenis o contractes ja existents amb l’Obra Social de 
Caixa Catalunya (SOCC, Atles d’ocells a l’hivern), la Diputació de Barcelona (SYLVIA, el Parc de 
Collserola (SYLVIA), Parc Serralada Litoral (SYLVIA), Espai Natural de les Guilleries-Savassona 
(SYLVIA i SOCC), Ajuntament de Terrassa (SYLVIA i SOCC) i Ajuntament de Flix (MIGRACIÓ). 
També es va signar un conveni amb el Club de caçadors de Becada per utilitzar les seves dades en 
l’Atles d’hivern. 
 

Altres relacions institucionals i acadèmiques 
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European Bird Census Council (EBCC) 
El nostre company Lluís Brotons ha representat l’ICO en diverses reunions dels membres de la seva 
Junta Directiva, una de les quals realitzada a Catalunya a principis d’abril de 2011, reunió en la qual es 
presenta el nou Atles en primícia. En Lluís Brotons forma part del Steering Comittee que s’ha creat per 
avançar en l’elaboració del II Atles dels ocells d’Europa. 

L’ICO cedeix els resultats del SOCC per a la generació de tendències de les poblacions d’ocells 
comuns i per primera vegada, les dades del SOCC s’integren al PECBMS (Pan-European Common 
Bird Monitoring Scheme). A principis de febrer de 2012 el nostre company Sergi Herrando assisteix a la 
reunió triennal del projecte. En aquest context, l’ICO participa d’una nova iniciativa per a l’elaboració 
d’un indicador d’ambients forestals a escala europea. 
 
Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) 
Durant l’any 2011 l’ICO va col·laborar amb SEO/BirdLife tot cedint les dades de Atles dels ocells de 
Catalunya a l’hivern 2006-2009 per a l’elaboració del Atlas de las Aves de España en Invierno, projecte en 
el qual també s’ha col·laborat elaborant els llistats de noms d’ocells en català. També s’ha col·laborat 
amb SEO/BirdLife aportant dades del SYLVIA al projecte estatal de seguiment mitjançant estacions 
d’esforç constant. 
 
AVES-NATAGORA (Bèlgica) 
Es treballa amb ells en la redacció d’un article científic sobre comparació de tendències d’ocells entre 
Brussel·les i Barcelona. L’agost de 2011 es presenta l’Atles dels ocells de Catalunya a l’hivern 2006-2009 a 
Namur (Bèlgica). 
 
Swiss Ornithological Institute 
Es col·labora amb aquesta institució en el desenvolupament del portal ornitho.cat. També es mantenen 
contactes en relació al seguiment d’ocells comuns, atles i projectes de migració d’ocells. El setembre de 
2011 es presenta l’Atles dels ocells de Catalunya a l’hivern 2006-2009 a Sempach (Suïssa). 
 
Comissió Seguiment Segarra-Garrigues.  
Durant 2011 l’ICO va seguir tenint un paper actiu en la comissió de seguiment del canal Segarra-
Garrigues. 
 
Parc de Collserola 
Es participa de les reunions del Consell Consultiu de Collserola, on l’ICO hi té un representant. 
Juntament amb els investigadors del parc. 
 
Universitat de Barcelona i Ajuntament de Barcelona 
Enguany l’ICO ha participat activament en el marc de la BIOBLITZ, una Jornada oberta de recerca 
naturalista per a enriquir el cens de la diversitat biològica de la ciutat de Barcelona. L'objectiu de la 
BioBlitzBcn és aprofundir en l'observació i el coneixement de la biodiversitat urbana, i fer més 
conscient a tota la ciutadania de la necessitat de la seva preservació. La BioBlitz és una iniciativa de la 
Universitat de Barcelona i de l'Ajuntament de Barcelona. Durant els dies 7 i 8 d’octubre, a l’espai del 
Jardí Botànic històric i l’entorn de Montjuïc, l’ICO va organitzar 6 activitats relacionades amb 
l’anellament i els censos d’ocells urbans. 
 
LPO (Lliga per a la protecció dels ocells. França) 
En el marc de la celebració dels 100 d’aquesta institució, l’ICO va participar fent una xerrada sobre el 
Projecte Pernis. 
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Formació 
Cursos 
Seguint la tònica dels darrers anys, durant 2011 es van incrementar novament el nombre i diversitat de 
cursos i activitats. El programa va incloure des de cursos d’introducció fins a tallers especialitzats i des 
d’activitats d’un sol matí fins a d’altres de dues setmanes de durada. El total, programa de cursos va 
incloure’n d’introducció a l’ornitologia, de monogràfics sobre el cant dels ocells i la migració i, com 
cada any, un bon nombre dedicats a l’anellament científic d’ocells, tant d’introducció com 
d’aprofundiment. D’altra banda, el programa d’activitats també va incloure una sèrie de sortides de 
camp dirigides a aprofundir en algun aspecte concret de l’ornitologia de camp, com ara la identificació i 
el cant d’ocells, els mètodes de comptatge, les marques de lectura a distància, etc. Finalment, el 
programa es va completar amb un cicle de xerrades molt divers i atractiu i en un bon nombre de 
jornades i activitats temàtiques especials. 
 
El programa va ser un èxit i centenars de persones en van poder gaudir a l’hora que milloraven els seus 
coneixements ornitològics. En total van assistir 98 persones al cicle de xerrades, 379 al programa de 
cursos i sortides i unes 250 més a les jornades de portes obertes. Com cada any, les valoracions dels 
cursos van ser molt positives (vegeu resultats a continuació). 
 
El desembre de 2011, l’ICO, el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, el Swiss Ornithological Institute  i 
el Cornell Lab of Ornithology van organitzar un curs molt especialitzat sobre estadística bayesiana aplicada 
als ecòlegs al Museu Blau. L’assistència es va composar per investigadors procedents d’arreu d’Espanya, 
amb assistència també d’acadèmics de Llatinoamèrica i d’altres punts d’Europa. Va ser la primera 
vegada que s’organitzava un curs d’aquestes característiques a l’estat espanyol. 
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Resultats de les enquestes sobre els cursos d'ornitologia (2011)
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Resultats de les enquestes sobre els cursos d'anellament (2011)
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Recerca 
La activitat d’aquesta àrea de l’ICO el 2011 s’ha centrat principalment a consolidar els projectes i les 
accions que s’havien iniciat els anys anteriors, consolidar l’acció  del grup de recerca Emergent i plasmar 
totes aquestes activitats en publicacions científiques i contribucions a congressos.   

Desenvolupament de projectes de recerca en convocatòries públiques 
S’han continuat els projectes ja emprats per la institució. Molts d’ells apliquen les dades obtingudes pels 
projectes de seguiment. Enguany, però, s’han concedit tots els projectes en convocatòria de 
concurrència competitiva que l’ICO havia previst demanar.  
 

Bioindicadores del cambio global a partir de programas de seguimiento a gran escala 
de aves y mariposas (CGL2009-08798) (Projecte en curs) 
Aquest projecte és el primer projecte estatal liderat per l’ICO (Investigador principal: Javier 
Quesada. Altres investigadors: Sergi Herrando) i que es fa en col·laboració amb el Museu de 
Granollers (Constantí Stefanescu). L’objectiu principal d’aquest projecte és desenvolupar un 
marc conceptual i metodològic que permeti predir de forma robusta els canvis en la 
biodiversitat a escala regional, a través de l’ús de les dades dels programes de monitoreig a gran 
escala de diferents taxons. En el marc d’aquest treball durant el 2011 es va treballar en l’article 
de caire internacional que finalment es va publicar el gener de 2012 a Nature Climate Change.  
Independentment, s’ha treballat en la investigació de metodologies comparables per a la 
producció d’indicadors dels efectes de la successió ecològica en ocells i papallones. 
 
Integración de la dinámica de perturbación en la predicción especial de la 
biodiversidad: el caso del fuego en los ecosistemas mediterráneos (BIOPRED) 
(Projecte finalitzat) 
Aquest és un projecte atorgat per la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología al Centre 
Tecnològic Forestal de Catalunya, en el qual participa la Universitat de Girona i l’ICO (Sergi 
Herrando). El principal objectiu del projecte és desenvolupar aproximacions conceptuals i 
metodològiques que permetin una predicció robusta dels canvis en la distribució de la 
biodiversitat en un context dinàmic dominat per pertorbacions.  

  

Productivitat científica de l’ICO i difusió de la recerca 
Quant a la producció científica dels membres de l’ICO, aquest any s’han publicat 6 articles científics 
en revistes d’alt prestigi internacional (SCI; vegeu més avall) i 3 llibres. 
 
Articles científics (en negreta, membres de l’ICO) 
 

2012 (gener) 
 
Devictor, V. van Swaay, C. Brereton, T. Brotons, L. Chamberlain, D. Heliölä, J. Herrando, S. 
Julliard, R. Kuussaari, M. Lindström, Å. Reif, J. Roy, D.B. Schweiger, O. Settele, J. Stefanescu, 
C. Van Strien, A. Van Turnhout, C. Vermouzek, Z. DeVries, M.W. Wynhoff, I. Jiguet, F. 2012. 
Differences in the climatic debts of birds and butterflies at a continental scale. Nature Climate 
Change. Published online: 10.1038/nclimate1347. 
 
2011 
 
Brotons, L. & Herrando, S. 2011. Population estimates: towards standardised protocols as a 
basis for comparability. Ardeola 58(2): 365-370. 
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Mateos, F., Quesada, J. & Senar, J.C. 2011. Sexy birds are superior at solving a foraging 
problem. Biology Letters. In press. 
 
Clavero, M., Villero, D. & Brotons, L. 2011. Climate change or land use dynamics: do we 
know what climate change indicators indicate?. PLOS ONE. I6(4): e18581. 
 
Robson, D. & Barriocanal, C. 2011. Ecological conditions in wintering and passage areas as 
determinants of timing of spring migration in trans-Saharan migratory birds. Jourmal of Animal 
Ecology. 80:320-331. 
 
Clavero, M., Brotons, L. & Herrando, S. 2011. Bird community specialization, bird 
conservation and disturbance: the role of wildfires. Journal of Animal Ecology. 80: 128-136. 
 

Llibres  
 
2012 (gener) 
 
Gargallo, G., C. Barriocanal, J. Castany, O. Clarabuch, R. Escandell, G. López, H. Rguibi, D.  
Robson, and M. Suarez. 2012. Spring bird migration in the Western Mediterranean: results from 
the Piccole Isole Project. Monografies del Museu de Ciències Naturals, Barcelona. 
 
2011 
 
Herrando, S., Brotons, L., Estrada, J., Guallar, S. & Anton, M. 2011. Atles dels ocells de 
Catalunya a l'hivern 2006-2009. Lynx Edicions. Barcelona. 
 
Clarabuch, O. 2011. Anuari d'Ornitologia de Catalunya, 2009: Institut Català d'Ornitologia (ICO). 
 

Difusió 
 

L’Abellerol 
 
Durant l’any 2011 es van publicar 2 números (42-43) de l’Abellerol (primavera 2011 i estiu 2011).  
 

La Revista Catalana d’Ornitologia 
Durant l’any 2011 es va publicar un volum de la Revista Catalana d’Ornitologia: vol. 27 (2011) que 
aplega un total de 3 articles i 4 notes breus. 
 

El Web i el Butlletí electrònic 
 
Durant 2011 es van rebre 49.806 visites, amb un total de 22.383 usuaris diferents que van consultar el 
web. La mitjana de temps de visita per a cada consulta és d’uns 3 minuts. El màxim de visites es va 
donar el dia 12 de maig amb 285 visites i 231 usuaris diferents visitant el web. Els apartats que més es 
van renovar van ser el del butlletí electrònic i els d’activitats com cursos i sortides. Durant l’any 2011 es 
van enviar un total de 24 butlletins electrònics. 

Durant el 2011 es va avançar molt en el nou web corporatiu de l'ICO que, finalment, es va 
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poder presentar al gener de 2012. 
   

Premsa i comunicació 
Aquest recull inclou l’activitat divulgativa de l’Institut Català d’Ornitologia durant l’any 2011, més enllà 
de la inclosa en els mitjans de comunicació propis de l’entitat. Això comprèn diferents activitats 
divulgatives, que van des de xerrades, conferències, reculls premsa, ràdio, TV, etc. No s’hi inclouen les 
activitats estrictament científiques (articles, ponències en congressos científics, etc). 
 
Gener:  

• 05/01/11. RADIO: Onda Rambla. Tema: la mortalitat d'ocells a Arkansas, les seves possibles 
causes i casos similars. Presentat per Raül Aymí. Intervenció d'uns 3 minuts. 

• 05/01/11. Diari EL PERIODICO Tema: la mortalitat d'ocells a Arkansas, les seves possibles 
causes i casos similars. http://m.elperiodico.cat/ca/noticias/societat/20110106/misterios-cas-
dels-ocells-morts/652106.shtml Contacte: Antonio Madridejos: 

• 08/01/11. RADIO:  Catalunya Informació i Catalunya Ràdio (notícia repetida als 
informatius). Tema: la mortalitat d'ocells a Arkansas, les seves possibles causes i casos similars. 
Presentat per Sergi Herrando.  Intervenció d'uns 2 minuts. 

• 08/01/11 XERRADA. Presentació del portal ecco.cat a L'ATENEU, GRUP JUVENIL 
CULTURAL I NATURALISTA de Girona en el marc del XI Festival del Ocells a Girona. 

• 09/01/11. RADIO: Cope-Barcelona. Tema: la mortalitat d'ocells a Arkansas, les seves 
possibles causes i casos similars. Presentat per Raül Aymí. Intervenció d'uns 3 minuts.  

• 22/01/11 RADIO. RAC 1. Tema: Per què els coloms mouen el cap quan caminen?  Periodista: 
Marta Cailà. Presentat per Sergi Herrando. Intervenció d'uns 10 minuts 

• 04/01/11 AGÈNCIA EFEverde. Tema: inauguració del portal ECCO.cat El portal on line de 
l’agència EFE penja una notícia generada directament a través de la nota de premsa publicada al 
web del Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya (link 
http://www.efeverde.com/contenidos/noticias/una-web-divulga-el-impacto-del-cambio-
climatico-y-sus-efectos-en-las-aves/%28language%29/esl-ES ) 

• 06/01/11 DIARI LA MAÑANA. Tema: inauguració del portal ECCO.cat “Una web explica el 
impacto del cambio climàtico en las aves” (1 pàgina). Disposem del PDF. 

• 07/01/11 DIARI REGIÓ 7. Tema: inauguració del portal ECCO.cat “El CTFC treballa en un 
projecte per divulgar l’impacte del canvi climàtic” (1 columna). La notícia es va penjar al portal digital 
del diari fins el dia 12 de gener. Disposem del PDF. 

• 10/01/11 RAC1 (El Món de RAC1) Tema: inauguració del portal ECCO.cat. Notícia de 30seg. 
Emesa a les 7h del matí dins el programa el Món de RAC1. Disposem de la gravació 

• 14/01/11 DIARI AVUI. Tema: inauguració del portal ECCO.cat. “Ocells amenaçats pel canvi 
climàtic” (1 pàgina). Periodista: Joaquim Elcacho (link http://www.avui.cat/noticia/article/2-
societat/15-ciencia/356442-ocells-amenacats-pel-canvi-climatic.html) també disposem del PDF. 

• 14/01/11 DIARI EL PUNT. Tema: inauguració del portal ECCO.cat “Ocells amenaçats pel canvi 
climàtic” (1 pàgina). Periodista: Joaquim Elcacho (link http://www.elpunt.cat/noticia/article/2-
societat/15-ciencia/356442-ocells-amenacats-pel-canvi-climatic.html ) 

• 17/01/11 Butlletí electrònic Escoles Verdes. Tema: inauguració del portal ECCO.cat (link 
http://www.gencat.cat/mediamb/butlleti/bev/butlletiev37.htm ) 

• 29/01/11 REGIÓ 7 Tema: inauguració del portal ECCO.cat “ Fauna de la Catalunya Central 
(119)” (revista dominical). Periodista: Jordi Comellas (1 pàgina). Disposem del PDF. 

 
Durant el mes de gener el portal ECCO.cat va tenir ressò als següents webs: 
• www.ornitologia.org Web oficial de l’Institut Català d’Ornitologia 
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• www.ctf.cat Web oficial del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya 
• www.xtec.cat Xarxa telemàtica Educativa de Catalunya 
• www.gencat.cat/portal/site/canviclimatic Web oficial de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic 

de la Generalitat de Catalunya 
• www.coamb.cat Web oficial del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya 
• www.cienciasambientales.com Portal de professionals de les ciències ambientals a Espanya. 
• www.mitmanlleu.org Web oficial del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (Museu 

Industrial del Ter)  
• www.custodiaterritori.org Web oficial de la Xarxa de Custòdia del Territori 
• http://biodiversitylandscapeecologylab.blogspot.com Blog específic d’estudis de biodiversitat i 

paisatge 
• www.factorco2.com: Portal d’empreses del sector ambiental 
• www.troposfera.org Portal de difusió de continguts medioambientals, principalment de 

qualitat del aire y contaminació atmosfèrica. 
• www.lamalla.cat  Portal de notícies 
• www.huubs.cat Portal de notícies 
• www.efeverde.com Plataforma global de periodisme medioambiental de l’Agència EFE 
• www.xarxanet.org Portal de la xarxa associativa i de voluntariat de Catalunya (servei català del 

voluntariat de la Generalitat de Catalunya) 
• www.sostenible.cat revista electrònica de la xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat 
• www.jornal.cat revista diari digital d'economia domèstica. 
• www.canviclimaticibiodiversitat.cat Portal web de l’itinerari educatiu sobre canvi climàtic i 

biodiversitat. 
• Butlletí Escoles Verdes de la Generalitat de Catalunya 
 
. 

Febrer 
• 01/02/11. RADIO El Part de Llobregat.Tema: Els lloros i cotorres del delta del Llobregat. 

Presentat per Sergi Herrando. Intervenció d'uns 7 minuts. 
• 02/02/11 WEB http://www.xct.cat/news/ca_ES/2011/02/02/0002/web-del-mes-efectes-del-

canvi-climatic-en-els-ocells-i-els-seus-habitats . La xarxa de custòdia del territori nomena al 
portal www.ecco.cat com a web del mes de febrer (es reben 30 visites en una setmana). 

• 03/02/11 XERRADA. Tema: Presentació del portal ecco.cat “El canvi climàtic i els ocells a 
Catalunya”. Lloc: Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona. 

• 09/02/11. TELEVISIÓ: Barcelona Televisió (BTV). Tema: Els lloros i cotorres de 
Barcelona. Presentat per Sergi Herrando. Intervenció d'uns 4 minuts. 

• 22/02/11 Diari EL PUNT. Tema: recuperació de la població d’oreneta cuablanca amb nius 
artificials a l’ajuntament de Sant Adrià del Besòs. “A punt per rebre les orenetes” Periodista: Isabel 
Martínez (1 pàgina) (link http://www.avui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/373546-a-
punt-per-rebre-les-orenetes.html) Disposem del PDF 

• 22/02/11 Diari AVUI. Tema: recuperació de la població d’oreneta cuablanca amb nius 
artificials a l’ajuntament de Sant Adrià del Besòs. “A punt per rebre les orenetes” Periodista: Isabel 
Martínez (1 pàgina) (link http://www.avui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/373546-a-
punt-per-rebre-les-orenetes.html) Disposem del PDF 

 
 
Març  
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• 23/03/11. Diaris AVUI i EL PUNT 23.11.09. Els Pardals van de baixa. Notícia extensa 
basada en el report SOCC 9 i els seus resultats. Vegeu: http://tinyurl.com/69ckzde. Contacte: 
Joaquim Elcacho jelcacho@avui.cat ; 605393122. Disposem del PDF. 

• 24/03/11. TELEVISIÓ: Viladecans Televisió. Tema: L’Ajuntament signa un conveni amb 
L’Institut Català d’Ornitologia. Presentat per Santi Mañosa Intervenció d’uns 5 minuts. 
www.viladecanstv.tv/video/11665 

 
Maig 
 

• 19/05/11. Diari LA VANGUARDIA. Tema: Publicació de l’Atles dels ocells de Catalunya a 
l’hivern 2006-2009. “Aves de altos vuelos.La recuperación de humedales retiene más aves en inverno en 
Catalunya” Periodista: Antonio Cerrillo (1 pàgina) (link http://www.lavanguardia.com/medio-
ambiente/20110519/54156660706/la-recuperacion-de-humedales-retiene-mas-aves-en-
invierno-en-catalunya.html ) Disposem de la notícia. 

• 20/05/11 Diari AVUI.  Tema: Publicació de l’Atles dels ocells de Catalunya a l’hivern 2006-
2009. “Catalunya acull cada hivern 65 milions d’ocells” Periodista: Joaquim Elcacho (1 pàgina) (link 
http://www.avui.cat/noticia/article/2-societat/15-ciencia/413619-catalunya-acull-cada-hivern-
65-milions-docells.html ) Disposem del PDF i de la notícia. 

  

Juny 

• 05/06/11. COM RADIO. Tema: Els ocells i el dia Mundial del Medi Ambient. Presentat per 
Marc Anton. Intervenció d'uns 3 minuts. 

• 09/06/11. BARCELONA TELEVISIÓ. Tema: Els ocells i el dia Mundial del Medi Ambient. 
Intervenció de l'ICO d'un minut. http://www.btvnoticies.cat/2011/06/05/el-zoo-celebra-el-
dia-mundial-del-medi-ambient/#None 

• 11/06/11 Diari EL PERIÓDICO Tema: Publicació de l’Atles dels ocells de Catalunya a 
l’hivern 2006-2009 “La bíblia de los pàjaros”. Periodista: Antonio Madridejos  1 pàgina (link 
http://epreader.elperiodico.com/APPS_GetPlayerZSEO.aspx?pro_id=00000000-0000-0000-
0000-000000000001&fecha=20110611&idioma=0&doc_id=42dd5635-d563-45c0-9c78-
8e5aff8a6877 ) Disposem del PDF. 

Juliol 

• 08/06/11. Televisió de Catalunya. Canal 33. Tema: El seguiment d'ocells comuns de Catalunya. 
Horari: Dins el programa Batecs de Natura. 20 minuts. Web: 
http://www.tv3.cat/videos/3609370/El-seguiment-docells-comuns-de-Catalunya 

 

Iniciatives socials i organització interna 
 

Evolució del nombre de socis 
Actualment l’ICO té 982 socis dels quals 317 tenen carnet d’anellador. En comparació amb l’any passat, 
s’ha incrementat el nombre de socis en un 5%.  
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Vocal del soci 
Durant l’any 2011 no s’han rebut peticions, queixes i qüestions dels socis a través de l’adreça de correu 
electrònic específica (vocal.soci@ornitologia.org) que es va posar en marxa durant l’any 2007.  
 

El Pla estratègic 
El Pla Estratègic de l’ICO 2008-2011 es va aprovar a l’Assemblea de juny de 2008. Des de la seva 
aprovació, el funcionament de l’entitat s’ha adaptat per tal de seguir adequadament el que marquen les 
diferents línies d’actuació del Pla.  
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Comptes 2011 
 
 
DESPESES 2011
CONCEPTE Parcials Totals

PERSONAL
SOUS EQUIP TÈCNIC 168.291,78
COL·LABORADORS 43.312,32
FEINES REALITZADES ALTRES EMPRESES 21.059,03
SEGURETAT SOCIAL 53.226,07
TRANSPORT 13.420,53
TOTAL PERSONAL 299.309,73

COMPRES
MOBILIARI I SIMILARS 0,00
MATERIAL ANELLAMENT 4.614,96
LLIBRES, FORMACIÓ I REVISTES 10.916,21
TOTAL COMPRES 15.531,17

ASSESSORIES I ASSEGURANCES
ASSEGURANCES 590,44
LABORAL, COMPTABLE I FISCAL 4.129,72
SERVEIS BANCARIS I ALTRES 1.163,27
TOTAL ASSESSORIES EXTERNES 5.883,43

DESPESES OFICINA
LLOGUER, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 12.156,36
SUBMINISTRAMENTS 2.449,51
TELÈFON I INTERNET 11.958,51
PAPERERIA I COPISTERIA 3.679,03
INFORMÀTICA 140,48
TRAMESES POSTALS 2.378,64
MATERIAL OFICINA 43,04
TOTAL DESPESES OFICINA 32.805,57

PUBLICACIONS (impremta, diseny) 9.495,34
CONGRESSOS, REPRESENTACIÓ 342,10
ASSEMBLEA, JORNADES 4.167,72
DEVOLUCIONS (quotes) 3.566,00
ALTRES 3.919,53
AMORTITZACIONS 1.021,76

TOTAL DESPESES 2011 376.042,35  
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INGRESSOS 2011
CONCEPTE Parcials Totals

Ingressos per activitat pròpia
Quotes socis i subscripcions 25.570,25
Convenis i subvencions 208.695,64
Donacions 20.703,95
TOTAL INGRESSOS ACTIVITAT PRÒPIA 254.969,84

Vendes i altres ingressos mercantils
Vendes i publicitat 0,00
Prestació de serveis 123.179,03
TOTAL VENDES I ALTRES INGRESSOS MERCANTILS 123.179,03

Ingressos financers 134,59
TOTAL INGRESSOS FINANCERS 134,59

TOTAL INGRESSOS 2011 378.283,46  


