
 

Benvolgut Sr. Illa, 

Us escric per presentar la meva candidatura com a VICEPRESIDENT 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 Cordats del Museu de Ciències i també sóc 

Professor Associat de la Unitat de Zoologia a la Universitat Autònoma 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 els meus càrrecs 

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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Barcelona, 11 d’abril de 2018 

 


