
Quarta Jornada SOCC 
 

El passat 18 d’octubre es va celebrar al Museu Blau de Barcelona la Quarta Jornada del 
SOCC. La jornada va permetre compartir experiències, resoldre dubtes i avançar en la 
formació dels interessats. L’acollida de la jornada per part del públic assistent va ser molt 
bona. Els gairebé 70 assistents van qualificar amb un 8,3 sobre 10 el conjunt d’activitats 
dutes a terme. 
 
La jornada va constar d’un variat programa que combinava xerrades, tallers i, fins i tot una 
petita sortida de camp. La jornada es va obrir a les 9:30 amb una presentació oficial i una 
cordial benvinguda per part de Marta Subirà, directora general de Polítiques Ambientals del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunua, Dacha Atienza, cap 
de col·leccions i recerca del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i Santi Mañosa, 
president de l’ICO. A continuació en Sergi Herrando, coordinador científic del SOCC va 
obrir un cicle de 3 xerrades que incidia tant en els resultats i aplicacions del SOCC com en 
la relació del programa amb altres projectes de monitoratge. En aquesta primera xerrada 
centrada en què ens explica el SOCC de la biodiversitat a Catalunya en Sergi ens va mostrar 
una àmplia bateria d’indicadors ambientals elaborats sobretot amb dades del SOCC, però 
també amb aquelles recopilades en el SYLVIA i el seguiment d’ocells aquàtics nidificants 
dels Parcs Naturals de Delta de l’Ebre i dels Aiguamolls de l’Empordà i pel Consorci de 
l’Estany d’Ivars i Vila-sana. La interessant exposició d’en Sergi demostra com en els espais 
oberts naturals del país i en els sistemes d’alta muntanya és on trobem la major davallada 
dels ocells a Catalunya, un fet que pot estar relacionat amb la incidència del canvi climàtic i 
els processos de creixement de la vegetació després de l’abandonament que ha patit el món 
rural en els darrers anys.  
 
Seguidament, en Marc Anton, responsable de l’anàlisi de les dades del projecte, ens va 
mostrar el procés d’elaboració dels nous estatus de conservació dels ocells nidificants de 
Catalunya tot seguint les directrius establertes per la Unió Internacional per la Conservació 
de la Natura. Aquests nous estatus s’han basat en bona mesura en les dades del SOCC tot i 
que han begut de totes les fonts d’informació disponibles i mostren una lleu millora de les 
poblacions d’ocells en conjunt entre 2002 i 2012, tot i lamentar la perdúa d’una espècie 
nidificant, l’Alosa becuda, i mostrar de nou la precarietat de les poblacions dels ocells 
estèpics.  
 
Per tancar el cicle inicial de 3 xerradas, en Sergi Herrando ens va fer una exposició sobre els 
projectes actuals d’actualització dels atles d’ocells nidificants a escala catalana, espanyola i 
europea, 3 projectes altament imbricats l’un en l’altre que han creat un espai nou de 
participació als col·laboradors i als quals des d’aquestes línies us animem a participar.  
  
La jornada va continuar amb la tradicional pausa per esmorzar, després de la qual, els 
assistents organitzats en petits grups, van sortir a fer un concurs de mesura de distàncies 
pel front marítim i el Parc de Diagonal Mar. Aquest concurs, posava a prova les habilitats 
dels participants a l’hora de calcular les distàncies que separaven una sèrie de dibuixos 
d’ocells del punt més proper a un itinerari marcat. A més durant aquesta sortida, es va 
realitzar una mini-marató ornitològica de caràcter cooperatiu en la que els participants van 
registrar un total de 28 espècies d’entre les que es pot destacar el blauet o el còlit gris. A la 
tornada de la sortida, el dinar va servir de punt de trobada entre assistents i organitzadors, 
fent possible entaular converses amb aquells que potser just en coneixies el nom o amb qui 
només es manté el contacte virtualment. 
 

http://www.ornitologia.org/ca/participa/activitats/presentacions/SOCC_i_biodiversitat_Catalunnya.pdf
http://www.ornitologia.org/ca/participa/activitats/presentacions/estatus_de_conservacio.pdf
http://www.ornitologia.org/ca/participa/activitats/presentacions/estatus_de_conservacio.pdf
http://www.ornitologia.org/ca/participa/activitats/presentacions/SOCC_i_atles.pdf
http://www.ornitologia.org/ca/participa/activitats/presentacions/SOCC_i_atles.pdf


La tarda es va obrir amb el Concurs del SOCC preparat per en Martí Franch, Coordinador 
de col·laboradors del SOCC, en el qual els assistents van contestar una sèrie de preguntes 
relacionades tant amb la distribució i tendència de les espècies al país com amb la 
identificació d’espècies per la vista i l’oïda. El concurs va deixar pas a la tradicional ronda 
de tallers oberta per l’Abel Julien que ens va presentar recursos a l’hora de millorar en 
l’aprenentatge de la identificació dels ocells i seguida per les xerrades paral·leles d’en Raül 
Aymí, en Gabriel Gargallo i en Martí Franch que ens van oferir interessants punts de vista 
sobre la identificació de reclams complexes, espècies del gènere Sylvia pel cant o 
identificació de PBMs o “Petits Bitxos Marrons” respectivament. 
 
La jornada es va tancar amb una taula rodona de debat sobre els ocells com a indicadors 
del canvi global a Barcelona i la seva anella verda amb la participació de Margarida Parès, 
cap de l’Àrea de Biodiversitat de l’Ajuntament de Barcelona, en Daniel Guinart, biòleg del 
Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny i en Francesc Llimona, biòleg del Parc 
Natural de Collserola que van expossar el seu punt de vista sobre diversos aspectes de la 
gestió dels espais on treballen tot responent les demandes del públic assistent. 
 
Per concloure l’acte, es va procedir a fer l’entrega dels premis dels dos concursos i a fer un 
resum de les observacions fetes a la mini-marató ornitològica. Cal fer esment que durant 
aquesta jornada es va lliurar als participants la recent elaborada llibreta de camp del SOCC, 
una demanda dels col·laboradors del projecte per disposar d’un format de fitxa més 
còmode per fer les anotacions al camp. 
 
Per part de l’organització creiem que la iniciativa es troba plenament consolidada en el seu 
format bianual desprès d’aquesta quarta edició i que permet estrènyer els lligams amb els 
col·laboradors del projecte, donar-los eines per millorar els seus coneixements, difondre els 
resultats del seu esforç i debatre qualsevol aspecte relacionat amb el projecte. Ca destacar 
de nou que d’entre els participants a aquesta quarta edició, prop d’un 40% ja havien assistit, 
com a mínim a alguna de les tres anteriors. A més, la realització de la jornada permet incidir 
en els punts claus que donen fortalesa al SOCC com la fidelitat al projecte i l’acompliment 
estricte a de la metodologia per tal de donar resultats robustos i útils a la societat, al temps 
que suposa una crida a la participació a aquells que s’acosten al SOCC per primer cop. 
 

 
Sergi Herrando a la xerrada: El SOCC i els atles 

Foto: David Garcia 

http://www.ornitologia.org/ca/participa/activitats/presentacions/Concurs_SOCC_2014.pdf
http://www.ornitologia.org/ca/participa/activitats/presentacions/Taula_rodona.pdf
http://www.ornitologia.org/ca/participa/activitats/presentacions/Taula_rodona.pdf


 

 

 
Alguns col·laboradors participant al concurs de distàncies  

Foto: David García 

 

 

L’ICO vol agrair molt especialment la participació en aquesta jornada de tots els ponents i assistents, així 

com de les institucions que li han donat suport: 

 

    
 

També volem agraïr la col·laboració especial de: 

 

 

 


