
Cinquena Jornada SOCC 
 
El passat 20 de febrer es va celebrar al Parc del Castell de Montesquiu la Cinquena Jornada 
del SOCC. Aprofitant que ens trobàvem immersos en l’elaboració del que ha de ser el Nou 
Atles dels Ocells Nidificants de Catalunya, la jornada va incloure aspectes relacionats amb 
aquest projecte i va servir de punt de trobada entre els col·laboradors del SOCC i l’Atles. 
També va permetre compartir experiències, resoldre dubtes i avançar en la formació dels 
interessats com en edicions anteriors. L’acollida per part del públic assistent va ser molt 
bona i els més de 80 assistents van qualificar amb un 8,3 sobre 10 el conjunt d’activitats 
dutes a terme.  
 
Com a cada edició, la jornada va estar plena d’activitats, des de xerrades a tallers 
d’identificació d’espècies conflictives, passant per un divertit concurs d’identificació. Els 
participants estaven convocats a les nou del matí. A la cua per acreditar-se es van donar les 
primeres converses entre companys del SOCC, així com també les primeres observacions 
d’ocells del dia.  
 
De manera oficial, la jornada es va iniciar amb una breu benvinguda institucional a càrrec 
de Ferran Miralles, director general del Departament de Biodiversitat i Medi Natural de la 
generalitat, Jaume Romeu, tinent d’alcalde de Montesquiu i Santi Mañosa com a president 
de L’Institut Català d’Ornitologia.  
 
El torn de xerrades el va obrir en Marc Anton, tècnic responsable de l’anàlisi de les dades 
del SOCC, amb la xerrada Tendències de les espècies d’ocells a Catalunya. En Marc va fer un repàs 
a l’estat general de les poblacions dels ocells que viuen a Catalunya, fent un especial èmfasi 
en aquelles espècies que mostren unes tendències més destacades, tant positiva com 
negativament.  
 
El següent torn va ser per en Sergi Herrando, director del programa SOCC, que va 
presentar la xerrada Canvis ambientals que ens mostren els ocells. Indicadors. Durant la mitja hora 
de durada de la xerrada en Sergi va repassar tota la bateria d’indicadors que es deriven de 
les dades del SOCC i d’altres projectes de l’ICO com el SYLVIA o externs com el 
FarmDINDIS.  
 
Tot seguit es va realitzar una breu pausa per fer un petit esmorzar. Aquest temps també va 
permetre que els responsables del SOCC i els col·laboradors poguessin debatre 
tranquil·lament, i en petits grupets, aspectes relacionats amb les interessants xerrades del 
matí.  
 
L’obertura del segon bloc de xerrades va estar a càrrec d’en Josep Maria Puig, guarda del 
Parc de Montesquiu que va presentar l’Atles dels ocells nidificants de Montesquiu. Aquest 
projecte busca conèixer en detall la distribució dels ocells del Parc de Montesquiu a l’hora 
que servirà per donar informació detallada al nou Atles dels Ocells Nidificants de 
Catalunya.  
 
A continuació, en Martí Franch, principal responsable de la nova actualització de l’Atles 
dels Ocells Nidificants de Catalunya. Precisament, en Martí va aprofitar l’arrencada recent 
d’aquest projecte per exposar la metodologia que seguirà aquest Atles. Aquesta nova 
actualització buscarà treure el màxim partit de les plataformes de ciència ciutadana que han 
entrat amb força al món de l’ornitologia catalana. Tot i això no deixarà de banda el 



mostreig de camp tradicional, on caldrà un esforç important de tota la comunitat 
ornitològica catalana per dur a terme el projecte.  
 
La següent xerrada va portar uns dels elements destacats de la jornada. Vam comptar amb 
la presència de Danae Portolou, ornitòloga de la Societat Hel·lènica d’Ornitologia que va 
presentar una xerrada dedicada a la cobertura de l’Atles dels Ocells Nidificants d’Europa 
(EBBA2) a Grècia, i com els ornitòlegs catalans podien ajudar mitjançant expedicions 
coordinades al país. Amb aquesta darrera presentació es tancava el bloc de les xerrades de 
la jornada. Fruit del frenètic ritme de les presentacions matutines, el temps per poder fer 
una sortida de camp va quedar una mica reduït. Tot i això els participants van poder gaudir 
una estona del meravellós entorn del Castell de Montesquiu i de fer unes poques 
observacions d’ocells en els seus jardins. Alternativament, els més atrevits podien posar a 
prova les seves habilitats amb un test dels ocells de Grècia i comprovar així si podien 
col·laborar en la prospecció del país Hel·lènic.  
 
A les dues tocades va ser el torn de dinar. Als col·laboradors els esperava un pica pica a 
l’aire lliure que convidava a gaudir del bon temps i aprofitar per compartir inquietuds i 
experiències amb altres participants del projecte.  
 
Les activitats de la tarda van començar amb el clàssic concurs d’identificació en el que tots 
els participants van mostrar un excel·lent nivell. Seguidament es va donar pas a una de les 
activitats amb més èxit jornada rere jornada, els tallers. En aquesta edició comptàvem amb 
tres tallers diferents. El primer va fer un repàs dels diferents codis atles que es fan servir 
per a codificar els diferents comportaments dels ocells detectats en època de nidificació així 
com diferenciar alguns dels comportaments que porten més a confusió. El segon taller, 
també dirigit a col·laboradors de l’atles, explicava de la mà d’experts, les principals claus per 
trobar nius d’ocells al camp. El darrer dels tallers, amb un format més tradicional, va versar 
sobre un dels grups d’ocells que més problemes dóna a l’hora de ser identificats al camp, 
les espècies del gènere Anthus 
 
Amb la tarda ben entrada, es va donar veu als participants de la jornada amb la realització 
d’un debat sobre El gran repte dels seguiments i atles d’ocells: com cobrim el territori. El debat va 
aportar moltes bones idees que de segur ajudaran ambdós projectes a créixer durant els 
propers anys.  
 
Finalment, durant l’acte de cloenda, la Jornada també va servir com a acte d’homenatge a 
aquells col·laboradors del SOCC que cobreixen aquells indrets més remots o menys 
prospectats, on les dades obtingudes són especialment valuoses.  

 
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: 

 

Ajuntament de 
Montesquiu 


