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Carta de presentació de candidatura 

Benvolgut Marc, 

Sóc biòloga (graduada a la Universitat Autònoma de Barcelona) i actualment curso un 

màster de Biodiversitat a la Universitat de Barcelona. Al llarg de la meva formació 

professional he participat activament en diverses campanyes d’investigació d’aus 

marines. En concret, des del 2015 fins al 2017, he treballat en campanyes d’estudi de la 

població de baldriga cendrosa (Calonectris diomedea) que cria a Cala Morell (Menorca) 

on, al 2016, en vaig poder realitzar la coordinació de la campanya. Un dels principals 

objectius de l’estudi d’aquesta espècie d’au marina pelàgica era aprofundir més en els 

coneixements de la seva ecologia tròfica i dels principals patrons de moviment que 

efectuen els individus durant els seus viatges d’alimentació en els diferents períodes de 

l’època de cria, mitjançant el marcatge dels exemplars adults amb dispositius de 

seguiment remot (com GPS i geolocalitzadors). La finalitat última de l’estudi era poder 

conèixer més a fons les interaccions espai-temporals que es donen entre les aus marines 

i les pesqueries, per tal de poder-se efectuar una posterior avaluació sobre l’impacte que 

suposen les captures accidentals anuals per a la viabilitat de les poblacions de les aus 

marines i poder-ne proposar un seguit de mesures de mitigació. També he participat en 

dues campanyes d’anellament de polls de gavià argentat (Larus michahellis) que cria a les 

Illes Medes, he assistit a diverses sortides d’albirament d’aus marines i de cetacis a Cap 

de Creus i he fet un curs de dissecció d’aus marines a l’Institut Espanyol Oceanogràfic 

de Màlaga, on es varen disseccionar diversos cadàvers de Larus audouinii, Larus 

michahellis, Larus fuscus, Larus melanocephala, Alca torda, Puffinus mauretanicus, Puffinus 

yelkouan, Calonectris diomedea i Morus bassanus, provinents de captures accidentals de 

diverses embarcacions pesqueres. 

En breus tindré l’oportunitat d’assistir a un curs d’iniciació a l’anellament que 

s’imparteix des de ICO, un curs del qual en tinc moltes ganes, ja que penso que 

l’anellament és un mètode que fa possible l’estudi de l’avifauna a molts nivells, ja que no 

només s’utilitza per a la identificació individual dels ocells, sinó que aquesta eina 

metodològica també ajuda en la realització d’estudis demogràfics, genètics, de 

comportament, entre d’altres que, de forma anual,  acaben proporcionant uns volums de 

dades colossals que ens apropen més a identificar i conèixer els trets biològics i 

fenològics de cada espècie, fet que resulta essencial per a la posterior elaboració de 

mesures conservacionistes que assegurin la protecció i conservació de les espècies i dels 

seus hàbitats associats.  



Atès que en breus es farà una renovació de la Junta Directiva de l’Institut Català 

d’Ornitologia, em complau presentar-me com a candidata a vocal. Tot i que en sóc 

conscient que no tinc molta experiència dins el món ornitològic, des del sector novell 

m’encantaria poder aportar noves idees que ajudessin a seguir realitzant un bon 

funcionament de l’entitat, donat que em considero una persona emprenedora, motivada 

i amb moltes ganes d’aprendre. Així doncs, i per acabar, tot i el reconeixement de la 

brillant obra que s’està fent des de l’entitat, amb la meva candidatura proposo  despertar 

un major interès cap a la disciplina ornitològica dins la societat, especialment cap al 

sector dels joves, un sector que personalment considero molt potent i que encara li queda 

molt per explotar. Tot plegat, a través d’un important esforç educatiu i divulgatiu 

executat a partir de campanyes medio-ambientals i de voluntariats que resultin cada cop 

més atractius per a la societat, opino que ajudaria a despertar un major interès 

ornitològic dins la ciutadania i una conseqüent participació, fet que facilitaria estrènyer 

i reduir cada cop més aquesta separació conceptual que hi ha entre la ciència i la 

ciutadania i poder, d’aquesta manera, treballar de forma més efectiva en la conservació 

del medi ambient.   

 

Desitjant que la meva candidatura els hi sigui de prou interès,                                                                         

Rebin una cordial salutació, 

 

 

 

 

 

Míriam García Vendrell 

Barcelona, 9 d’abril de 2018 

 

 


