
 

A l’atenció del secretari de l’Associació Institut Català d’Ornitologia, 

 

Em dic Jordi Baucells Colomer, nascut l’any 1968, el meu DNI és el 33.937.964-S, i sóc Llicenciat 

en Ciències Biològiques i Enginyer Tècnic Agrícola. Us presento en aquest escrit la meva 

candidatura per a optar al càrrec de President de l’entitat, en l’Assemblea General que es 

celebrarà a Rupit el proper 21 de maig. 

Actualment sóc el vice-president de l’entitat, i he estat vinculat ja a la Junta directiva en tres 

etapes de l’associació. En la primera etapa, a principis dels anys noranta, i encara com a Grup 

Català d’Anellament, vaig formar part de la Junta com a vocal, empenyent projectes 

d’anellament i fent d’enllaç entre els anelladors de la Catalunya Central, que en aquells temps 

eren especialment actius (i de fet encara ho som molt), i resolent aspectes de l’entitat que 

encara estaven poc madurs, com la comunicació amb la societat quan es trobava un ocell anellat, 

o la recerca de socis, en aquells anys tot es començava. La segona etapa vaig estar a la Junta en 

el moment de passar de ser GCA a Institut Català d’Ornitologia, nom actual, i a reorientar 

l’activitat del Grup cap a la ornitologia en tot el seu abast i potencial. Passàvem a ser un grup 

dedicat exclusivament a l’anellament, a un grup amb objectius més amplis dins de l’ornitologia 

pràctica, amb uns objectius més socials, de cara a impactar en la societat l’estima i el 

coneixement dels nostres ocells. 

Ja fa pocs anys, en una tercera etapa, vaig tornar a entrar a la Junta per petició de l’actual 

president, amb l`ànim de buscar noves aportacions a l’entitat de gent nova i també de gent 

experimentada, i tractar reptes importants com la recerca, el finançament, els anellaments amb 

marques especials, la relació i finançament de l’administració, els contactes i relació amb les 

entitats de l’estat espanyol, especialment SEO-BirdLife. Jo hi vaig entrar amb il·lusió i interès a fer 

aportacions dins dels camps que treballo més actualment: finançament, innovació, gestió 

aplicada de la biodiversitat. 

La meva experiència com a naturalista i com a ornitòleg es remunta a l’any 1983 quan vaig entrar 

al Grup d’Anellament Calldetenes-Osona. Amb els companys osonencs, molts d’ells els millors 

amics, hem passat més de 30 anys estudiant, anellant, comunicant i estimant els ocells en un dia 

a dia frenètic de sortides, publicacions, llibres, estudis i projectes tan interessant i de tan abast 

com les 15.000 caixes-nu que hem constituït, el llibre dels rapinyaires nocturns de Catalunya o la 

creació del Grup de Naturalistes d’Osona, entitat germana del GACO que lidera, junta amb 

aquest, una comarca amb més de 150 ornitòlegs actius, líder en captació i treball de dades de 

camp, i amb una comunitat naturalística que és, penso, un model de concòrdia, col·laboració, 

associacionisme i solidaritat. 

Actualment en la meva professió, i després de passar per les feines de directiu i gerent de vàries 

empreses públiques i privades, sempre en el camp del medi ambient, tinc una empresa pròpia 

que es diu Gestió de Residus i Biodiversitat, SL. Ens dediquem a la gestió i optimització de 

processos integrals de residus en l’àmbit municipal, industrial i ramader. I també a la promoció 



 

de la biodiversitat, realitzant estudis teòrics, pràctics d’espais protegits i sobretot gestionant la 

biodiversitat en espais urbans i periurbans. En aquest camp, treballem el difícil camp de les 

espècies plaga i les bioinvasions, amb unes connotacions legals i en la conservació que cada 

vegada són majors. Treballem en abocadors i centres de gestió de residus, en indústries, pobles i 

ciutats, i en aquest camp l’experiència com a ornitòleg expert m’és de molta utilitat. 

És en aquest context que he acceptat el repte de presentar-me de president de l’entitat, després 

de comentar-ho amb els meus companys de la Junta actual. No sé si la nostra serà la única 

candidatura presentada, però tan si ho és com si no ho és, el que importa és que els socis pugui 

votar i escollir els seus representants, amb uns objectius i un programa de gestió que faci 

caminar encara més endavant l’Institut Català d’Ornitologia com a referent europeu en la 

ornitologia aplicada, en la participació i ciència ciutadana i en l’instrument per a promoure la 

conservació i el respecte a ala natura a tot el país. 

Dins dels objectius, encara genèrics i a l’espera de detallar-los una mica en forma de programa 

de gestió, sí que voldria donar prioritat a aquests aspectes: 

• El finançament de l’entitat en un entorn dur i incert i un futur que es preveu que ens 

canviï moltes coses. Mirarem d’interaccionar amb més agents públics i privats que puguin 

ser sensibles o puguin rebre els serveis de l’entitat per finançar-nos millor. Aquest 

objectiu, mirarem d’empènyer-lo sense afectar negativament a les iniciatives 

empresarials vàries dins del món de la natura i l’ornitologia: ans al contrari, mirarem de 

fer-los costat i recolzar-los, per a augmentar la seva activitat i possibilitats. 

• El funcionament i organització interna de l’entitat, tan des de l’staff tècnic com des de la 

mateixa junta. Mirarem d’aplicar fórmules organitzatives una mica diferents, 

innovadores, buscar la descentralització interna, la generació de més idees, més eficiència 

i eficàcia. 

• La relació amb l’Administració. Estem en un impàs des de fa molts anys en aquest tema, i 

l’ICO realitza moltes tasques que l’Administració les ha d’assumir econòmicament si no 

les realitza amb recursos propis. Realment hem d’agrair que l’Administració confiï i 

reconegui l’ICO de la manera que ho fa, però hem de trobar eines de col·laboració públic-

privades més sòlides, més segures i amb menys incerteses. 

• La formació. Voldria seguir consolidant els programes de formació de l’ICO i dirigir-los a 

més quantitat de públic: més eines per les escoles, per a joves il·lusionats i interessats en 

el món dels ocells, i perquè no formació a més col·lectius i fins i tot col·lectius 

professionals que influeixen directament en la gestió del medi natural o de les 

infraestructures. Sempre en col·laboració amb entitats o empreses. 

Esperant que la meva candidatura sigui de prou interès i motiu d’aprovació per part del soci, us 

saluda atentament, 

Jordi Baucells Colomer 

 


