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Soc biòleg de formació de la Universitat de Barcelona, amb les especialitats de 
Zoologia i Fonamentals. Fa quasi quaranta anys que em dedico a la observació 
d’aus i quasi el mateix temps de soci de l’ICO, en els inicis Grup Català 
d’Anellament. Des de fa trenta-dos anys treballo com a gestor d’espais naturals 
protegits a la zona pirinenca - prepirinenca, primer com a biòleg del Parc 
natural del Cadí-Moixeró, i més tard com a director d’aquest espai natural. Això 
i l’afició a observar aus, i en general tota la natura, m’ha permès conèixer la 
fauna ornitològica i el patrimoni natural de les comarques d’interior dels 
Pirineus i Prepirineus, els sistemes litorals de l’Empordà i el Delta de l’Ebre i 
altres zones de Catalunya. A més he tingut ocasió de viatjar pel mon i descobrir 
noves espècies de flora i fauna, nous espais protegits, noves comunitats 
humanes, noves cultures i noves formes de vida. 

En els darrers anys he estat vocal de l’ICO, assistint periòdicament a les 
reunions de la Junta, participant a les Assemblees i donant suport a les 
diferents actuacions que ha organitzat la nostra entitat en suport i benefici dels 
socis i del patrimoni natural a nivell català i mundial. 

La meva feina durant aquest anys com a gestor de patrimoni natural, els molts 
anys de observació de la natura, la participació en diferents associacions 
proteccionistes i de caràcter social, els molts anys dedicats a la observació de 
les aus, la pertinença a l’ICO quasi des dels inicis del Grup Català 
d’Anellament, el coneixement del mon de la ornitologia i la coneixença amb 
ornitòlegs a diferents comarques d’interior, em porten a postular-me novament 
com a vocal de l’Institut Català d’Ornitologia en aquest segon període. I intentar 
representar el mon de l’ornitologia de les comarques d’interior davant l’òrgan 
gestor de l’ICO, i ajudar a difondre els serveis, els estudis, els projectes i les 
potencialitats de l’ICO entre els ornitòlegs de les comarques d’interior. 

Bagà, 6 d’abril de 2018. 

 


