
 

Soc en Jordi Garcia Petit. Llicenciat en Biologia. Anellador científic i membre del GCA i 

ara ICO des de l’any 1981. Ja havia estat membre de la Junta del Grup Català 

d’Anellament i he participat activament en els quatre Atles d’ocells realitzats fins ara. 

Soc director del Parc natural del Cadí-Moixeró, on hi treballo des de l’any 1985. He 

participat en nombroses campanyes de conservació de la natura, des de la declaració 

del Parc natural dels Aiguamolls del Empordà, al seguiment de les primeres parelles de 

trencalòs al Montsec, colònies d’ardeids a les comarques lleidatanes, ocells d’alta 

muntanya, o seguiment d’ocells marins, entre d’altres. 

Desprès d’un període com a vocal de la Junta de l’ICO, i en la reorganització de la 

mateixa, em proposo ara per cobrir la vacant com a vice-president de l’entitat, per tal 

de donar suport al President, al Staff i a totes i tots els membres del ICO, aportant la 

meva experiència en el mon de la conservació i gestió del patrimoni natural, i les ganes 

de continuar participant activament en la preservació de la biodiversitat a casa nostre i 

on calgui donar un cop de ma i treballar plegats.  

 

Jordi Garcia Petit 



Benvolgut Marc Illa, 

Li escric per presentar la meva candidatura com a Secretària General de la Junta Directiva de l’Institut Català 

d’Ornitologia (ICO). 

Sóc biòloga especialitzada en biodiversitat (Universitat de Barcelona) i Màster en Ecologia Terrestre i Gestió de 

la Biodiversitat (Universitat Autònoma de Barcelona). Els últims anys m’he centrat en l’estudi de les aus 

rapinyaires forestals, especialment de l’astor (Accipiter gentilis), estudiant aspectes com la seva selecció 

d’hàbitat o l’efecte d’impactes antròpics i climàtics sobre la seva ocupació i èxit reproductor, en el marc del 

Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la Universitat de Barcelona i el Centre de 

Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, centre on també vaig participar com a tècnica en l’elaboració de 

l’informe “Estat de la Natura a Catalunya 2020”.  

Crec fermament en els papers de la ciència, la seva divulgació i l'educació ambiental fetes amb rigor per tal de 

potenciar la conservació de la natura, i és per això que, de forma més recent, m’he endinsat en el món de la 

comunicació ambiental i la divulgació científica, participant al projecte de divulgació naturalista OxigeNATs com 

a presentadora, coordinadora de continguts i co-guionista, així com elaborant vídeos sobre el patrimoni natural 

de Catalunya i el seu estudi i conservació, gestionant les xarxes socials de diversos projectes en l’àmbit del medi 

ambient a Catalunya, la divulgació i l’educació ambiental, i redactant i editant materials de divulgació dins del 

mateix àmbit. Tot plegat, com a resultat d’una vocació comunicacional que ja havia anat descobrint prèviament 

tot engegant el meu propi projecte de divulgació, OrnitoBio (ornitobio.com), un blog –i les xarxes socials 

associades– amb el qual vull fomentar i acostar l’ornitologia i la conservació de la biodiversitat a tots els públics. 

Paral·lelament, participo com a voluntària en programes de seguiment com el Seguiment d’Ocells Comuns de 

Catalunya (SOCC) i el seguiment de rapinyaires nocturns, sobretot de mussol comú, en diferents punts del 

territori català.  

El 2018 vaig entrar a la Junta Directiva de l’Institut Català d’Ornitologia com a vocal, motivada a aportar la meva 

col·laboració i entusiasme a aquesta entitat, que sempre he tingut com a referent per la gran tasca que realitza 

a nivell científic, formatiu i divulgatiu en l’àmbit de l’ornitologia, i gràcies a la qual jo mateixa em vaig formar i 

aprendre amb els seus cursos i sortides, que van ser el catalitzador de la meva passió per l’observació, l’estudi 

i la conservació dels ocells. També intento aportar el meu granet de sorra a l’entitat com a sòcia, com a 

col·laboradora del projecte SOCC i havent participat com a voluntària en la majoria de les edicions del Delta 

Birding Festival. 

Presento la meva candidatura com a Secretària General perquè, després d’aquests quatre anys formant part de 

la Junta Directiva de l’ICO com a vocal, he pogut conèixer bé el seu funcionament i organització i vull fer un pas 

més per seguir contribuint a assolir els objectius de l’associació i a impulsar la seva activitat, col·laborant a 

mantenir i potenciar els seus actuals projectes i a engegar noves iniciatives, sempre amb l’objectiu final de 

seguir fent créixer el coneixement que es té sobre els ocells i els seus hàbitats i, així, millorar la seva conservació. 

A més, vull contribuir a vetllar per la igualtat d’oportunitats dins l’associació, fomentar noves vocacions entre 

les futures ornitòlogues i ornitòlegs de les noves generacions i potenciar l’àmbit comunicatiu de l’entitat per tal 

que el coneixement ornitològic i les accions i programes de ciència ciutadana impulsats des de l’ICO arribin a 

un ampli ventall de persones, aspectes on crec que puc aportar les meves idees, empenta i experiència.  

Cordialment, 

Júlia Alcaraz Capsada 

Barcelona, 4 de març del 2022 



Benvolgut Marc Illa, 

Em dic Nat Argullós, sóc llicenciada en Ciències Biològiques i sóc sòcia de l’ICO des de fa força 

temps; participo voluntàriament en programes de seguiment com l’Atles i el SOCC. 

M’agradaria seguir vinculada a l’ICO formant part de la Junta com a vocal i, d’aquesta manera, 

continuar participant en la gestió de l’entitat, aportant el meu punt de vista i la meva 

experiència. 

M’interessen tots els temes relacionats amb l’educació ambiental i la conservació de la natura. 

Considero important que els valors relacionats amb aquests temes arribin a totes les persones, 

de totes les edats, i d’aquesta manera puguin conèixer, valorar i preservar el nostre entorn. 

Penso que en aquest punt és on l’ICO ha d’apostar de valent i ho ha de fer a través dels ocells. 

La meva experiència professional m’ha permès veure que en la preservació i conservació del 

medi natural hi intervenen molts actors i això fa que la seva gestió sigui complexa. Caldria 

establir bones sinèrgies entre les diferents entitats, les administracions i la ciutadania per 

aconseguir tenir objectius comuns i millorar el traspàs d’informació entre uns i altres, i crec 

que jo puc aportar les meves ganes i disponibilitat per aconseguir-ho. 

Per acabar, penso que la Junta de l’ICO hauria de reflectir la diversitat de formació, 

d’inquietuds i de sensibilitats de les persones que formen part de l’entitat i la meva 

incorporació a la Junta podria ajudar en aquest aspecte. 

Per tot això, presento la meva candidatura com a vocal de la Junta Directiva de l’ICO. 

 

Cordialment, 

Nat Argullós i Romera 

Barcelona, 10 d’abril de 2018 

 



PRESENTACIÓ 
El meu nom és Natàlia Pérez Ruiz i sóc llicenciada en Biologia per la Universitat Autònoma 
de Barcelona i amb un màster en Gestió de la Biodiversitat per la Universitat de Barcelona. 
Vaig focalitzar els meus treballs de fi de carrera i de fi de màster en projectes de recerca amb 
l’Institut Català d’Ornitologia, mentre complementava la meva formació com anelladora 
científica amb aquesta entitat.  
 
Des de dos mil deu, he col·laborat activament en diversos projectes de monitoratge com 
l’Atles dels Ocells de Catalunya a l’Hivern, l’Atles dels Ocells Nidificants de Barcelona i el 
Nou Atles dels Ocells Nidificants de Catalunya. 
 
En els darrers anys, la meva experiència com anelladora m’ha permès participar en projectes 
d’investigació amb la Ludwig-Maximilians Universitat (LMU) de Munic i l’Institut Max-
Planck d’Ornitologia (MPIO) de Seewiesen (Baviera), on vaig exercir de tècnica especialista 
pels departaments d’Ecologia del Comportament, Genètica Evolutiva i Fisiologia Evolutiva. 
Actualment, continuo contribuint en projectes de seguiment com l´Anellament Científic 
d’Ocells i el Seguiment d’Ocells Comuns de Catalunya (SOCC). 
 
MOTIVACIÓ I OBJECTIUS DE LA CANDIDATURA  
El càrrec al que opto és al de Vocal de la Junta Directiva.  
 
Sóc una persona que sent un fort compromís per la natura, l’ecologisme i la conservació de la 
biodiversitat. Com anelladora, estic especialment interessada en els estudis de la migració dels 
ocells, per tal de comprendre les seves dinàmiques, distribucions i estimes poblacionals. 
Sobretot, dins el context actual de canvi climàtic: on ens trobem amb uns ecosistemes 
canviants i amenaçats per la intensificació agrícola, l’ús massiu de pesticides i herbicides i la 
fragmentació d’hàbitats. 
 
D’una banda, considero que l’anellament és una eina aplicable en la conservació i protecció 
d’aquelles espècies d’aus més amenaçades o/i que actualment es troben en regressió. La 
quantitat de dades que aporta aquest mètode d’estudi, permet avaluar l’estat de preservació de 
les espècies i els seus hàbitats, i consegüentment, implicaria establir mesures de protecció, 
recuperació i restauració. D’altra banda, crec que la complementació amb estudis de 
monitoratge a llarg termini, mitjançant professionals en el sector i, altrament, a través de 
projectes de ciència ciutadana, és també essencial per contribuir en la gestió de la conservació 
de les espècies i els ecosistemes més vulnerables que, a dia d’avui, es troben directament en 
procés de degradació a causa de l’activitat humana. 
 
Degut a les meves aptituds com a tècnica de camp especialitzada en estudis de fauna, tant 
localment com internacionalment, i la meva breu experiència com educadora ambiental en el 
terreny català, penso que cal continuar donant valor als estudis de seguiment i d’anellament, 
fent-los encara més visibles a la ciutadania, per tal d’incrementar la sensibilització envers el 
nostre patrimoni natural. És per aquest motiu que, confio que la meva candidatura com a 
vocal de la Junta pot ser d’utilitat per aportar un punt de vista més ampli sobre aquests 
aspectes. 



A l’atenció del secretari de l’Institut Català d’Ornitologia, 

 

El motiu d’aquesta carta és presentar la meva candidatura com a vocal de la Junta Directiva 

de l’Institut Català d’Ornitologia. Em dic Helena Navalpotro Buscail, sóc ornitòloga, 

anelladora experta i graduada en Biologia a la Universitat de Barcelona i amb un màster en 

Gestió de la Biodiversitat per la Universitat Autònoma de Barcelona. He estat vinculada a la 

junta directiva de l’ICO en el darrer any, suplint una baixa, i m’agradaria presentar-me 

oficialment per seguir col·laborant i aportant el meu punt de vista des de l’experiència del 

món de la recerca aplicada i de l’anellament científic. 

Des de fa més de 10 anys que sóc sòcia de l’ICO i la meva implicació per a l’estudi i 

conservació dels ocells ha anat creixent fins a ser part del meu dia a dia laboral i personal. 

La meva experiència professional va començar al Museu de Ciències Naturals de Barcelona, 

on vaig començar col·laborant en projectes de recerca d’espècies forestals, periurbanes i 

urbanes com mallerengues, coloms i pardals. Durant cinc anys vaig estar fent censos a la 

ciutat, seguiment de la reproducció d’ocells en caixes niu, marcatges especials, entre 

d’altres. La necessitat d’avançar i descobrir noves maneres de treballar em va portar a 

treballar a la Xarxa per a la Conservació de la Natura (abans Xarxa de Custòdia del Territori). 

Allà vaig poder conèixer el funcionament de les entitats ambientals que treballen per a la 

conservació a petita escala, amb petites accions però amb importants projectes per protegir 

espècies i hàbitats del territori. Crec molt en el treball en xarxa i en la col·laboració de 

diferents entitats per a sumar esforços i assolir objectius comuns. L’ICO és un referent i un 

vincle per a les entitats que treballen amb l’avifauna al territori, i penso que ha de seguir 

fent xarxa per a assessorar, col·laborar i potenciar projectes de conservació d’espècies 

amenaçades . 

En els darrers dos anys i mig, he seguit avançant professionalment al Centre de Ciència i 

Tecnologia Forestal de Catalunya, on el grup de Biologia de la Conservació em va obrir les 

portes a treballar en projectes principalment relacionats amb aus, com el seguiment de la 

tórtora europea i el seguiment d’espècies estèpiques com el torlit i el sisó. En aquest 

context, treballem per optimitzar la gestió de finques agrícoles i per a millorar l’estat 

d’espècies amenaçades. L’experiència en aquest àmbit m’ha fet veure la importància de 

buscar sinèrgies amb col·lectius que treballen al territori, com per exemple pagesos i 

caçadors. 



Per altra banda, sóc una apassionada de la natura i he estat col·laborant en el Catalan 

Butterfly Monitoring Scheme (CBMS) i col·laboro al Grup de Natura del Solsonès en el temps 

lliure que em queda. Com a afegit, vaig estar molts anys vinculada a un Club Esportiu, com 

a membre de la junta directiva i durant aquell temps vaig ser l’encarregada de temes de 

promoció i difusió de l’esport a les escoles. Durant la mateixa època també em dedicava a 

fer educació ambiental a una escola de natura i és doncs, des de llavors, que crec que 

l’educació de les noves generacions és primordial per el futur de la conservació de la 

biodiversitat. Per tant, apostar per la formació i l’educació ambiental és bàsic per seguir fent 

créixer la comunitat d’ornitòlegs i ornitòlogues. 

 

Helena Navalpotro Buscail 

Solsona, 20 de febrer de 2022 



Benvolgut Sr. Illa,

Us escric per presentar la meva candidatura com a VOCAL de la Junta Directiva de l’Institut 

Català d’Ornitologia.

Sóc Llicenciat en Biologia per la Universitat de Còrdova i doctor en Zoologia per la Universitat 

de Barcelona (2007). La meva vinculació a l’ICO neix des de que vaig arribar a ja fa 15 anys a 

Catalunya per fer el Doctorat al Museu de Ciències Naturals de Barcelona, seu oficial de la 

nostra Associació. Un cop acabada la tesi doctoral i desprès d’una estada postdoctoral a

l’estranger vaig tornar per formar part de l’Staff tècnic de ‘ICO com a Responsable de l’Àrea de 

Recerca, on vaig tenir l’oportunitat de conèixer en profunditat el dia a dia de la nostra 

Associació. 

Actualment treballo com a Conservador de Vertebrats del Museu de Ciències de Barcelona. Els 

meus interessos en recerca són diversos però estan tots relacionats amb l'ecologia d'ocells, 

primerament en l'ecologia del comportament amb treballs teòrics i aplicats de comunicació 

sexual i social. Tot això es compagina amb el dia a dia de la gestió de la col·lecció de cordats i

amb el desenvolupament de línies de recerca en ecologia d'ocells aplicada problemes de 

gestió: com els processos de pertorbació humana estan afectant les comunitats d'ocells en 

ambients subtropicals i espècies concretes com el pardal comú.

Atès que vaig treballar a com a responsable de Recerca a l’ICO i considerant el meu càrrec

actuals crec que podria ser útil en promoure la vessant més científica per a fer que la nostra 

institució sigui un referent associatiu i proper al ciutadà però alhora arribant a unes nivells 

d’excel·lència científica que esdevingui marca de la nostra institució. També, aprofitant que 

treballo actualment al Museu de Ciències Naturals de Barcelona crec que podria ser útil en  

potenciant que la nostra institució tingui més presència en projectes i espais de divulgació i 

coneixement com ara són els museus i esdeveniments expositius.

Cordialment,

Javier Quesada Lara
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A l’atenció del secretari de l’Institut Català d’Ornitologia, 
 
Des de molt petit que m’apassionen els ocells i des de l'any 1977 que junt amb els amics 
i companys anellem ocells i ho continuem fent amb la mateixa il· lusió que el primer dia, 
tot formant nous anelladors i anelladores. La nostra il· lusió és combinar l'estudi, la 
protecció i la divulgació dels ocells. 
 
M'agradaria poder continuar com a vocal a la junta de l'ICO, perquè penso que podria 
continuar aportant dintre de la junta una visió diferent, però sempre constructiva. 
 
Moltes gràcies. 
 
Joan Aymerich 
GACO 



A l’atenció del secretari de l’Institut Català d’Ornitologia, 
 
Durant aquests anys com a vocal de la junta de l’Institut Català d’Ornitologia he estat 
testimoni de primera mà de molts canvis i grans fites assolides per la nostra associació. 
Cal destacar l’elaboració d’un tercer Atles d’ocells nidificants a Catalunya, la difícil i 
reeixida coordinació de l’Atles de nidificants europeu, la consolidació del portal 
ornitho.cat i el desenvolupament del marcatge especial amb anelles de PVC, entre 
d’altres. Però el que em fa sentir especialment orgullós és que l’ICO hagi aconseguit un 
remitent propi, fet que molts socis fèiem anys que somiàvem i vam fer palès a 
l'assemblea de 2003. Amb ganes i il· lusió em presento a la reelecció per seguir 
treballant per la institució i amb un gran equip de companys i amics capitanejats pel 
President Jordi Baucells. 
 
Enric Badosa i Malagelada 


