
Tercera Jornada SOCC 
 
Els passats 28 i 29 de setembre es va celebrar al Parc Natural del Delta de l’Ebre la Tercera 
Jornada del SOCC. La jornada va permetre 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 gairebé 70 assistents van qualificar amb un 8,4 sobre 10 el conjunt 
d’activitats dutes a terme.  
 
La jornada va constar d’un variat programa que combinava xerrades, tallers i, fins i tot una 
petita sortida de camp. A diferència de les dues anteriors edicions que només van durar un 
dia, en aquest cas, la singularitat del Delta de l’Ebre com un dels principals espais de 
diversitat avifaunística del país i la seva situació geogràfica allunyada de la major part de la 
població catalana, va portar a organitzar un programa més extens amb la finalitat que els 
assistents poguessin gaudir d’aquest espai privilegiat durant tot el cap de setmana. En 
aquesta línia, al vespre del divendres 28 es va realitzar una sessió inaugural amb dues 
xerrades obertes tant als col·laboradors del projecte com al públic en general. En la 
primera, en Francesc Vidal, director del Parc Natural, va explicar el funcionament i els 
principals resultats del projecte de l’anellament de flamencs al Parc Natural del Delta de 
l’Ebre, un projecte molt atractiu, amb notables resultats científics i que arrossega una 
important participació ciutadana. Seguidament en Sergi Herrando, coordinador del projecte 
SOCC va realitzar una xerrada sobre els efectes del canvi climàtic en els ocells amb especial 
èmfasi en aquells resultats que el projecte SOCC ha aportat en relació a aquest important 
tema d’actualitat. 
 
A l’endemà al matí, dia 29 de setembre, la jornada es va obrir amb la presentació oficial i 
una cordial benvinguda per part de la presidenta del Parc Natural del Delta de l’Ebre, 
Carme Franch Rius i el president de l’ICO, Santi Mañosa. A continuació en Petr Vorisek, 
coordinador del projecte europeu de seguiment d’ocells comuns (PECBMS) va obrir un 
cicle de 3 xerrades sobre el seguiment dels ocells comuns des de l’àmbit geogràfic de major 
abast fins al més local. La interessant exposició d’en Petr sobre el projecte que coordina ens 
va donar idea de la seva magnitud: 148 espècies monitoritzades per més d’11.000 voluntaris 
repartits en 25 països, i dels seus principals resultats sobretot en l’àmbit de la generació 
d’indicadors de biodiversitat i d’eines per la planificació i gestió territorial. Seguidament en 
Sergi Herrando va exposar els principals resultats del SOCC en els seus primers 10 anys de 
vida i, finalment, en Toni Curcó, biòleg del Parc Natural va explicar les aportacions del 
SOCC a les espècies del formulari ZEPA en el context del Delta de l’Ebre tot incidint en la 
complementarietat d’aquest projecte amb altres projectes de seguiment impulsats pel propi 
Parc Natural.  
 
La jornada va continuar amb la tradicional pausa per esmorzar, després de la qual, els 
assistents organitzats en petits grups es van repartir pel Delta i, sota la pluja constant, però 
no molt abundant, van poder conèixer in situ alguns dels itineraris SOCC que es duen a 
terme allí de la mà, en la majoria dels casos, del col·laborador que du a terme els censos. A 
la tornada de la sortida, el dinar va servir de punt de trobada entre assistents i 
organitzadors, fent possible entaular converses amb aquells que potser just en coneixies el 
nom o amb qui només es manté el contacte virtualment. 
 
La tarda va començar amb un concurs d’identificació tot aprofitant el portal web 
www.BirdID.no, una eina dissenyada per una universitat noruega que permet certificar el 
nivell d’identificació visual i auditiva de l’usuari que hi accedeix. Tot seguit, un taller 
d’identificació d’ocells d’alta muntanya a càrrec d’en Job Roig i un d’eines per a conèixer els 



ocells pel cant impartit per l’Alfons Raspall van tancar els moments més dedicats a la 
formació dels voluntaris del projecte. 
 
Després de la pausa per berenar es va organitzar una taula rodona de debat sobre la 
metodologia del SOCC en companyia dels seus responsables, on els col·laboradors del 
projecte van poder fer preguntes i trobar solucions a aquelles qüestions que els generen 
dubtes. Seguidament es va retre un petit homenatge als voluntaris que  des de l’inici del 
projecte no han fallat ni una sola temporada a la crida des de la coordinació per a realitzar 
els censos. 
 
Per part de l’organització creiem que cal continuar amb la iniciativa i repetir-la amb la 
finalitat d’estrènyer els lligams amb els col·laboradors del projecte, donar-los eines per 
millorar els seus coneixements, fer-los-hi arribar els resultats del seu esforç i debatre 
qualsevol aspecte relacionat amb el projecte. La realització d’aquesta tercera edició, a més, 
suposa una consolidació del model com un punt de trobada per als que participants i 
interessats en el SOCC i prova d’això és que entre els participants a la tercera edició, prop 
d’un 40% ja havien assistit, com a mínim a alguna de les dues anteriors. A més, la 
realització de la jornada permet incidir en els punts claus que donen fortalesa com la 
fidelitat al projecte i l’acompliment estricte a de la metodologia per tal de donar resultats 
robustos i útils a la societat. 
 

 
Petr Vorisek explicant el PECBMS, seguiment d’ocells comuns a Europa 
Foto: Raül Aymí 
 



 
 
Els col·laboradors més fidels van rebre un petit homenatge i un obsequi agraint el seu compromís amb el 
SOCC 
Foto: Raül Aymí 
 
 
L’ICO vol agrair molt especialment la participació en aquesta jornada de tots els ponents i assistents, així 

com de les institucions i empreses que li han donat suport: 
 

    
 

 


