
Primera Jornada SOCC 

 
El 25 d’octubre de 2008 es va celebrar la Primera Jornada SOCC organitzada per l’ICO i el 
Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa a Can Jordà amb l’assistència de 57 
persones. La jornada va discórrer en un ambient distès engalanat per un magnífic dia 
assolellat i va permetre que els assistents ampliessin la seva formació en relació al SOCC i 
compartissin les seves experiències relacionades amb el projecte. 
La jornada es va iniciar a les 9:30 del matí. L’Emili Bassols, biòleg del Parc Natural, va 
donar la benvinguda als participants amb una interessant xerrada que il�lustrava l’interès 
dels gestors en programes de seguiment de biodiversitat com el SOCC. Posteriorment en 
Sergi Herrando prengué la paraula per donar una àmplia visió dels objectius del projecte i 
les seves aplicacions, entre les quals es podria citar la categorització de l’estat d’amenaça de 
les espècies o la síntesi de l’estat dels hàbitats a partir del caràcter bioindicador dels ocells. 
La jornada continuà amb una xerrada d’en Marc Anton que va repassar la metodologia, 
fent èmfasi en qüestions que generen dubtes a l’hora de fer el cens, com ara l’estima de 
distàncies en el SOCC ampliat o la distinció entre individus migrants i reproductors en 
temporada de nidificació. 
Desprès de carregar les piles, els participants es van distribuir en grups que de manera 
itinerant van anar desfilant per 4 tallers ubicats a les instal�lacions i rodalies de can Jordà. 
En Gabriel Gargallo va oferir una aproximació a la identificació dels tallarols pel cant i, 
entre moltes coses, va explicar com el tallarol de casquet té dues fases ben diferents en el 
seu cant. En Joan Estrada va mostrar com els alàudids sovint s’han d’identificar per 
diversos factors alhora (aspecte visual, cant, comportament i hàbitat). En Raül Aymí va 
il�lustrar una àmplia gama de reclams hivernals d’espècies sovint mal conegudes, entre les 
quals en destacaven algunes d’àmpliament distribuïdes a Catalunya durant els mesos freds 
però de difícil detecció, com el tord ala-roig, la verderola o el durbec. Combinat amb els 
tallers d’identificació, els assistents van participar també en un joc d’estima de bandes que 
simulava un SOCC ampliat. El joc consistia en realitzar un agradable passeig en el que 
s’havien de trobar 9 làmines d’ocells, identificar-les, indicar a quina banda es trobava (entre 
0 i 25 m del camí, entre 25 i 100 m o a més de 100 m) i estimar també la distància exacta. 
Els tallers van finalitzar a 2/4 de 4 amb molta gana per atacar el bon àpat que es va oferir a 
l’era de can Jordà. 
La tarda va començar amb premis: a primera hora es va realitzar el concurs amb un resultat 
tan ajustat que va necessitar un desempat extra per determinar el guanyador: Ruth Garcia 
Ràfols, col�laboradora del projecte al Bages. Després del concurs es van donar els premis 
del joc d’estima de distàncies, obtingut per en Joan Aymerich, voluntari del SOCC a Osona, 
que va encertar totes les espècies, 7 de les 9 bandes i es va acostar molt a l’estima exacte de 
la distància a la que es trobaven les làmines. 
Posteriorment va arribar l’hora dels col�laboradors: en Joan Naspleda, col�laborador a la 
Garrotxa va fer un repàs als itineraris SOCC que es realitzen a la Garrotxa des d’un 
interessant punt de vista ecològic que posava de manifest les variacions de diversitat 
d’ocells entre estiu i hivern. El seguí en Josep Palet que ens va conduir a través del SOCC 
que realitza a la Serra del Montsant, tot seguint les seves les canals, els aromes, els sons i la 
fauna. Finalment, i per tancar la jornada, en Lluís Brotons ens va explicar com els mapes 
fets a partir del SOCC ens poden, per exemple, servir per veure on estan augmentant i o 
disminuint les poblacions d’una espècie. 
La jornada va concloure a les 19:30 amb una hora i quart de retard sobre l’horari previst. 
Tot i així el regust que va deixar en els participants va ser força bo i en la valoració 
posterior que n’han fet li han donat un 8,5. Pensem que aquest tipus de jornades permeten 
una aproximació entre organització i participants i donen un impuls important al projecte 
qualitativament i quantativa. Per aquest motiu no volem que la iniciativa s’aturi i ens 



plantegem fer-ne noves edicions amb caràcter bianual i de manera itinerant al llarg de la 
geografia del nostre país per seguir compartint i fent créixer el SOCC. 
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Assistents a la Primera Jornada SOCC.  Foto: Isabel Pujol 


