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Iniciatives insti tucionals i socials

Prioritats
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•DBF 2017: La quarta edició del Delta 
Birding Festival tindrà lloc del 22 al 24 
de setembre. Es faran les mateixes 
activitats d’altres anys i se n’afegiran de 
noves:
•Sortides diumenge a la tarda
•Espai Àgora en el que s’entrevistaran
alguns ponents en format conversa .
•Més concursos de fotografia
•Concurs tipus gimkana d’identificació
d’una espècie en cada stand.
•Cinema a la fresca a Amposta

Els ponents més destacats:
Arjan Dwarshuis: rècord de Big Year
mundial (6.841 espècies)
Jennifer Ackerman: “El ingenio de las 
aves”
Nigel Collar: antic directiu BirdLife
Tim Appleton: director de la Bird Fair



Iniciatives insti tucionals i socials

Prioritats
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COL·LABORACIONS AMB EMPRESES I PATROCINIS
Es continuarà treballant amb les empreses que han estat oferint patrocinis i acords de col·laboració i s’intensificarà
la cerca de nous patrocinadors.



Formació
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Formació

Prioritats
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•Programa d’activitats i cursos 2016: Es continuarà amb els cursos de formació per  principiants, molt importants 
per augmentar el planter de nous ornitòlegs i també es treballarà en nous cursos sobre altres matèries més 
especilitzades dintre de l’ornitologia, així com cursos més avançats. 

•Cursos d’introducció a l’anellament: Enguany el programa consta de sis cursos teòrico-pràctics d’un cap de 
setmana de durada, anomenats cursos flash (3 a la primavera i 3 a la tardor). 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. Se n’ha programat un a 
Santpedor. 



Formació

Prioritats

•Cursos d’iniciació a l’ornitologia: Es faran cursos en llocs on 
ja se n’han fet els darrers anys i s’intentarà fer-ne repartits pel 
territori, tot i que això és difícil perquè per una simple qüestió de 
potencials alumnes, molts cursos s’han de fer prop de l’àrea 
metropolitana de Barcelona. 
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•Cursos d’identificació: Aquest any tornem a fer cursos 
focalitzats en la identificació dels ocells. Se’n realitzarà un al
Delta del Llobregat que tindrà lloc al llarg de 7 dissabtes.



Difusió
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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. 

•Revista Catalana d’Ornitologia (RCO): A finals
de 2017 es publicarà el volum 33 de la revista.

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

•Butl letí 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.

•Xarxes socials: Després d’haver intensificat la nostra activitat en les xarxes socials, es continuarà en aquesta línia 
i en la de treballar estadístiques i altra informació sobre els nostres seguidors que ens pugui ajudar a adaptar millor 
la comunicació de les activitats a les seves necessitats.



Oficina Catalana d’Anellament
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Oficina Catalana d’Anellament
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Prioritats

•Manteniment de les tasques de coordinació i gestió de l’anellament. L’objectiu principal de 2017 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).

Altres accions rellevants

•Nova normativa Al llarg de 2017 està previst de seguir 
treballant en canvis en la normativa d’anellament, feina que ja 
es va endegar el 2016 per adaptar-la a les necessitats actuals.

•Balanç d’anellament. Confecció del balanç de 2016 i 
tasques de gestió del banc de dades de l’OCA. 

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

•Nova pàgina de marques especials. Es posarà en 
funcionament una nova versió amb noves millores i 
prestacions. 



Projectes de Seguiment
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Projectes de Seguiment: Atles d’Europa

Prioritats

•Atles d’Europa: L’ICO, conjuntament amb la Societat 
Ornitològica Txeca i l’Institut Suís d’Ornitologia, i sota la direcció
de EBBA2 Atlas Steering Committee de la EBCC, s’encarrega 
de coordinar el nou Atles d’ocells nidificants d’Europa. 

•Un cop finalitzada en anys anteriors la metodologia, les bases 
de dades i els portals per visualitzar i corregir errors i les tres 
proves pilot de recollida i anàlisi de dades preliminars, de cara a 
2016, les prioritats que té encarregades l’ICO són el 
desenvolupament dels protocols d’anàlisi definitius i la 
coordinació de la recopilació de dades de tots els països.

•Igual que en anys anteriors, també es desenvolupa una 
estratègia de suport tècnic per a la  realització d’atles en països 
de l’est i sud d’Europa on hi hagi especials dificultats per cobrir 
adequadament les seves àrees de mostreig. Enguany l’èmfasi 
especial és a Turquia i Bielorússia.

•Es farà partícip a tota la societat ornitològica del país en el 
projecte a través de l’impuls de les prospeccions tant a 
Catalunya, com en països que requereixen de la participació
d’ornitòlegs estrangers, esforç que se centra un any més a 
Grècia. 
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Luscinia megarhynchos



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. Es dóna suport tècnic al 
projecte europeu (portal). El SOCC inspira la 
metodologia d’elaboració de mapes a nivell 
europeu i les seves dades es trametran al 
projecte d’Atles europeu.

•Coordinació: Enguany l’objectiu és impulsar la sinèrgia amb el Nou Atles dels ocells nidificants de Catalunya. 
També es treballarà en un nou sistema (on-line) per a la tramesa de dades dels col·laboradors emmarcat dins del 
portal Ornitho.cat. Es publica el 15è report de SOCC.
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•Tendències específiques i indicadors: S’actualitzaran les tendències de les espècies comunes i els indicadors 
d’hàbitats i de canvi climàtic i efectes de abandonament de les terres a partir de les dades SOCC. S’intensifica 
l’interès de complementar les dades SOCC amb altres fonts de dades de cara d’ocells i altres taxons per 
desenvolupar per primer cop el Living Planet Index de Catalunya. Es busca la màxima sinèrgia amb l’administració
dins el context de l’Estratègia Catalana de la Biodiversitat i el proveïment d’Indicadors de Nacions Unides (grau 
d’assoliment dels compromisos especificats als Aichi targets).

•Base de dades per a la recerca. La recerca 
impulsada des de l’ICO té en el SOCC un del 
seus pilars. Aquest any s’enllesteixen les 
publicacions sobre efectes de la gestió urbana 
en ocells a Barcelona i s’investiga especialment 
sobre canvi climàtic, canvis usos del sòl i 
tendències poblacionals.



Projectes de Seguiment: Nou Atles d’ocells

Prioritats

•L’Atles en les avaluacions de les Directives 
europees: Aquest any es pretén iniciar una 
col·laboració sobre l’ús de les dades de l’Atles
en els informes periòdics que el Departament 
de Territori ha de realitzar sobre l’estat de 
l’avifauna a Catalunya per a la Comissió
Europea a través del Ministeri Espanyol.

•Coordinació: L’any 2016 és van cobrir 101 
quadrats 10x10 km. El 2017 es treballa fort per 
cobrir quadrats que van quedant són cada cop més 
lluny dels nuclis habitats. Es desenvolupen acords 
amb diverses entitats per cobrir zones de difícil 
cobertura. Tal com es va fer en els dos atles 
anteriors, s’inicia la cobertura professional de 
quadrats que no reben l’atenció dels col·laboradors 
voluntaris. 
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•Col·laboració amb altres projectes:
S’enviaran les dades del  Nou Atles a l’EBCC i 
SEO/BirdLife per als projectes d’Atles d’Europa
i Espanya. Es col·labora amb l’atles de les 
Balears i del País Basc.



Projectes de Seguiment: Atles de Barcelona

Prioritats

•Atles de Barcelona:
•Aquest projecte s‘impulsa 
de forma conjunta per 
l’Ajuntament de Barcelona, 
La Universitat de 
Barcelona, La Fundació
Zoo de Barcelona i l’ICO.  
•Els mostrejos es van 
finalitzar el 2015 i les 
anàlisis i la redacció de 
pràcticament tots els 
continguts es van fer el 
2016.
•El 2017 es treballa en la 
maqueta del llibre i totes 
les correccions necessàries 
per poder ser publicat 
abans de finals d’any. El 
publicarà la impremta 
municipal.
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Projectes de Seguiment: SYLVIA i MIGRACIÓ

Prioritats
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•Cobertura geogràfica projecte SYLVIA: L’objectiu es mantenir el nombre d’estacions actives al voltant de 30 
tenint en compte que la Generalitat ha deixat de finançar les estacions dels Parcs.

•EURO-CES: Com cada any, les dades del SYLVIA 
s’utilitzaran per fer un anàlisis conjunt de les dades CES a 
nivell Europeu. 

•Cobertura projecte MIGRACIÓ: Igual que en els anys 
anteriors, durant el 2017 es preveu que només hi hagi 
operatives una campanya de primavera: Aiguamolls de 
l’Empordà (del 2 de març al 30 de maig), i una de tardor: 
Canal Vell (4 d’agost a 1 de desembre). Es potenciarà la 
participació de voluntaris de cara a assegurar la cobertura 
d’ambdues campanyes.

•Participació i nova aplicació mòbil: S’ha previst fer 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. Des de 2016 funciona un aplicatiu per entrar el resum de captures dels dos projectes i poder mostrar els 
resultats en temps real. 



Projectes de Seguiment: orn itho.cat i EBP

Prioritats

•Versió iphone de Naturalist, l’app d’ornitho: A finals de 
primavera es preveu que ja estigui disponible una nova 
versió de l’app d’ornitho (Naturalist) per iphone.
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•EuroBirdPortal (EBP): Durant aquest any es posarà en 
marxa una nova infraestructura de gestió, 
emmagatzematge i intercanvi de dades capaç de gestionar 
de forma automàtica i en temps gairebé real els processos 
d'intercanvi de dades entre tots els portals locals i la base 
de dades central. També s’adaptarà i millorarà el visor del 
projecte (www.eurobirdportal.org/cat) de tal manera que es 
pugui utilitzar des de tabletes i mòbils i es puguin incrustar 
les seves visualitzacions a qualsevol altre web o bloc.



Projectes de Seguiment: Orenetes, nius i OdJ

Prioritats

•Orenetes: Es treballarà en fer anàlisi de les dades
recollides des de 2007 per treure conclusions, 
combinant-les amb les del SOCC.. 

•Nius: El projecte es consolida tot i que caldrà continuar 
fent accions per aconseguir més participació. Cal força 
més mostra per poder analitzar dades.

•Ocells del Jardins: A part dels usuaris aficionats als 
ocells de jardí, OdJ va molt bé per introduir els més 
principiants en l’ornitologia però molts d’aquests 
col·laboradors acaben col·laborant més amb Ornitho
quan tenen més coneixements. Cal invertir la disminució
de participació promocionant el projecte entre nous 
col·laboradors. 
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Recerca
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Recerca

Prioritats  científiques

•Producció científica: Seguir amb la línia d’anys 
anteriors. Temàtiques: 
•1) Desenvolupament d’indicadors d’estat i de 
procés a partir dades dels seguiments. Punt clau del 
nostre principal conveni amb Administracions.
•2) Desenvolupament de resposta a canvi global 
(usos sòl, canvi climàtic).
•3) Desenvolupament metodologies 
multitaxonòmiques (e.g. ocells i papallones).
•4) Monografies internacionals sobre ocells forestals 
mediterranis i ocells urbans

•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.
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Pressupost

INGRESSOS                                                     DESPESES
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PER PROJECTE/ÀREA

DESPESES 2017
Concepte Parc ials Totals

PERSONAL I PROJECTES
STAFF 344.800,85
Campanyes i projectes continuus 58.537,56
Transport/desplaçaments 20.000,00
TOTAL PERSONAL I CAMPANYES 423.338,41

WEB
orenetes/sioc/colors/web ICO 1.452,00
EBP 5.000,00
ornitho.cat 3.700,00
TOTAL PERSONAL I CAMPANYES 10.152,00

PUBLICACIONS
RCO (1) 1.500,00
Report anual 1.500,00
Abellerol (3) 2.500,00
Report SOCC 1.500,00
TOTAL PUBLICACIONS 7.000,00

OFICINES
Lloguer 5.500,00
Subministraments (aigua…) 1.600,00
Telefonia i internet 10.000,00
Material oficina (inclou neteja) 1.300,00
Llibres i revistes 1.000,00
TOTAL OFICINES 19.400,00

DESPESES GENERALS
Assessoria i assegurança 5.100,00
Despeses bancàries 1.000,00
TOTAL ALTRES 6.100,00

ALTRES
Correus, mailing 4.000,00
Copisteria, fotocòpies 4.000,00
Material anellament i anelles 13.000,00
Material venda (caixes-niu, pòsters, etc) 6.000,00
Altres (assemblea, representació, congressos…) 10.000,00
TOTAL ALTRES 37.000,00

TOTAL DESPESES 2017 502.990,41

General ICO
27%

Formació
2%

OCA
9%

SYLVIA
3%

Estudis
16%

Bioindicadors
8%

Atles BCN
1%

Europa
20%

Ornitho
2%

SOCC
8%Ciència Ciutadana 

(Biobserva, Nius...)
4%

Ingressos 2017
Concepte Total

Quotes socis 27.000,00                  
Convenis 173.200,00                
Prestacions de servei 70.454,99                  
Cursos i donacions 26.500,00                  
Subvencions 223.836,37                
Total ingressos 2017 520.991,36                




