
Sisena Jornada SOCC 
 
Durant els dies 23 i 24 de febrer de 2018 es va celebrar la Sisena Jornada del SOCC. 
L’emplaçament escollit en aquesta ocasió va ser el Monestir de Poblet, a la Conca de 
Barberà. Com a cada edició, la jornada va esdevindré un punt de trobada on 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 més de 70 assistents van 
qualificar amb un 8,75 sobre 10 el conjunt d’activitats dutes a terme.  
 
Aquesta edició es va iniciar divendres al vespre amb una sortida per buscar rapinyaires 
nocturns. Els col·laboradors es van repartir en 4 grups assignats a un expert de l’ICO. Cada 
grup es va dirigir a un quadrat de 10x10km diferent i el van recórrer tot cercant la presencia 
d’ocells nocturns. A l’acabar, els quatre grups es van trobar per sopar i compartir els 
resultats obtinguts entre tots. 
 
Les activitats del dissabte van començar ben d’hora al matí. A les 09:00 tots els assistents 
estaven convocats per ser acreditats i accedir al monestir. A les 09:30 arrencava la jornada 
amb la benvinguda institucional va estar a càrrec de Quim Bach del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i Jordi Baucells com a president de 
l’Institut Català d’Ornitologia.  
 
El mateix Quim Bach va obrir el torn de xerrades amb la conferència Espais de la Xarxa 
Natura 2000 a Catalunya. Zones especials de protecció de les aus (ZEPA) que va girar en torn als 
diferents espais protegits per a les aus de Catalunya, així com el seu estat, el coneixement de 
la seva avifauna i la obligació de reportar aquest coneixement a la Unió Europea.  
 
En Marc Anton, va agafar el relleu amb la presentació SOCC i Atles: Dels teus censos a les 
directives europees i va explicar com les dades d’aquests dos projectes serviran per poder 
realitzar l’informe necessari per complimentar l’actualització del reporting de la directiva 
ocells de la Unió Europea.  
 
La tercera xerrada la va realitzar en Sergi Herrando que presentava La importància creixent de 
l’avaluació ambiental a través d’Indicadors. En Sergi va explicar com els indicadors tenen una 
gran rellevància en el context polític i social a dia d’avui, amb exemples com els 
corresponents als Objectius d’Aichi.  
 
Una breu pausa per esmorzar i conversar entre els participants va servir per agafar energies 
pel segon torn de xerrades del matí.  
 
La primera xerrada del segon bloc va córrer a càrrec d’en Martí Franch. L’any 2018 és el 
darrer any de mostreig de camp del Nou Atles dels Ocells Nidificants de Catalunya i en 
Martí va repassar l’estat actual del projecte i quins son els reptes que esperen al projecte 
durant aquest darrer any de camp.  
 
El mateix Martí va seguir a l’estrada per presentar una novetat tecnològica que molt aviat 
estarà disponible pels col·laboradors, el mòdul del SOCC per a la web Ornitho.cat. Aquest 
nou mòdul servirà per entrar les dades dels censos realitzats pels col·laboradors. Amb 
aquest mòdul es dona una nova opció als col·laboradors que no podien fer servir el 
programa d’entrada de dades al temps que els usuaris d’ornitho podran tenir totes les seves 
observacions del SOCC juntament amb les observacions que fan de manera casual.  
 



Tot seguit es va realitzar la sortida de camp. En aquesta ocasió els participants es van 
dividir en 4 grups per fer un petit simulacre de SOCC en quatre ambients diferents. Les 
dades recollides serviran per posteriorment per elaborar un petit exemple sobre com es 
calculen les abundàncies poblacionals dels ocells per l’Atles. La sortida de camp també va 
servir per fer gana per a l’hora de dinar que es va celebrar a les dues puntualment en una 
bona estona pel contacte i la xerrameca entre tots els assistents.  
 
Per començar la tarda, els assistents van participar en el clàssic concurs d’identificació del 
SOCC. En aquest cas, un concurs a ma alçada en el que els participants havien de decidir 
quin era l’ocell de la imatge entre diferents possibilitats.  
 
A continuació en David Garcia i en Martí Franch van tancar el cicle de xerrades del dia 
amb una xerrada centrada en el càlcul d’estimacions poblacionals per l’atles. En David va 
explicar les estimes calculades a partir de rectificacions de detectabilitat i per il·lustrar-ho va 
fer servir les dades obtingudes pels col·laboradors durant la sortida de camp. Aquesta 
presentació mostrava la importància del SOCC ampliat i com les seves bandes de distancia i 
la seva separació per sexes, ens ajuda a corregir el biaix en la detectabilitat dels ocells quan 
els observem al camp. En Martí va fer èmfasi en les espècies en les que no ens és possible 
fer servir aquests mètodes de càlcul poblacional. En aquests casos són vitals les estimacions 
aportades pels col·laboradors durant els seus censos de l’atles. 
 
La darrera activitat del dia van ser els populars tallers d’identificació. En aquesta edició 
comptàvem amb dos tallers centrats en els ocells rapinyaires per part de reconeguts experts 
en aquests grups. El primer taller tractava sobre els rapinyaires diürns de la mà de Fran 
Trabalon i Àlex Ollé, autors de la Guia de rapinyaires de Catalunya, que van ensenyar a 
diferenciar les diferents espècies d’aquest grup que es poden observar a Catalunya. El segon 
taller, a càrrec de Jordi Baucells, es centrava en els rapinyaires nocturns, com diferenciar els 
diferents camps i reclams i els hàbitats on trobar-los.  
 
Un breu acte de cloenda va servir per tancar aquesta sisena jornada del SOCC, que com 
cada edició ens va deixar amb ganes de més. Des de l’ICO gaudim de poder compartir 
aquestes jornades amb tots els col·laboradors i esperem amb moltes ganes que arribi el 
moment per tornar a trobar-nos!  

 
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: 

 


