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Candidat: Santiago Mañosa Rifé (smanosa@ub.edu) 
Càrrec: PRESIDENT 
 
Novament, després d’ocupar el càrrec de President durant 6 anys seguits, torno a presentar-me a la reelecció. És un 
privilegi haver pogut exercir aquest càrrec durant tants anys i espero poder continuar fent la feina de president durant 
dos anys més, quan arribarà l’hora del necessari relleu. Els darrers tres anys han estat marcats per les dificultats 
econòmiques i els ajustaments que hem anat superant. Estic especialment satisfet de l’impuls que, malgrat tot, hem 
pogut donar al programa de cursos, així com  als projectes d’ornitologia de base: penso en el projecte Nius o el projecte 
Jardins, que omplen un buit important en la nostra oferta formativa i d’activitats. Els pròxims anys poden ser claus pel 
futur de la nostra entitat. No són moments de fer grans projectes, però sí de mantenir i consolidar els programes de 
seguiment que tant bons resultats estan donant, tant a nivell de recerca com de conservació. En aquest sentit, 
m’agradaria recuperar, renovat, l’Anuari, ja que crec que és una peça important d’aquesta estratègia de seguiment. Així 
mateix, hem de continuar treballant per aconseguir un nou marc clar i satisfactori per a la pràctica de l‘anellament a 
Catalunya. Finalment, considero important impulsar, a través de la creació de grups de treball o d’altres eines, tot allò 
que pugui ajudar a incrementar la implicació dels ornitòlegs, especialment els més joves, en les activitats i la gestió de 
l’entitat. 
 
Candidat: Jordi Baucells i Colomer (jbaucells@biodiversitat.cat) 
Càrrec: VICEPRESIDENT 
 
El meu nom és Jordi Baucells Colomer, tinc 45 anys i visc a Taradell (Osona), sóc llicenciat en Biologia i Diplomat en 
Enginyeria Tècnica Agrícola. Des de l'any 1984 sóc membre (fundador) del Grup d'Anellament Calldetenes Osona, i he 
format part de la junta de l'ICO en almenys dues ocasions, amb un total de 9-10 anys en els que he participat com a 
vocal en la Institució. M'he dedicat de forma especial a l'estudi dels rapinyaires nocturns i de les caixes-niu, i he 
participat en diversos programes de conservació en aquest àmbit. He estat president, i actualment vocal, del Grup de 
Naturalistes d'Osona, delegació comarcal de l'ICHN. Em presento a la candidatura de vicepresident de l'Institut Català 
d'Ornitologia per donar suport a l'actual etapa de la institució, donar idees i fer tota mena d'aportacions per al futur 
d'aquesta entitat. Sense dubte que els importants reptes que ens presenta el futur necessiten de la implicació màxima de 
gent multidisciplinar, que siguin capaços de reinventar l’organització per obtenir noves vies de finançament, seguir 
potenciant les noves tecnologies, fer accions i projectes per augmentar la participació directa de la massa social i 
impactar encara més sobre la conservació del medi natural. 
  
Candidat: Marc Illa i Llobet (marc.illa400d@gmail.com) 
Càrrec: SECRETARI GENERAL 
 
El meu nom és Marc Illa Llobet i visc a Santpedor. Tinc 19 anys, i m’agradaria entrar a la Junta de l’ICO per aportar el 
meu punt de vista de soci recent, jove i actiu, encara que tingui força menys experiència que els altres components. Sóc 
soci de l’ICO des de fa alguns anys, anellador i col· laborador en tots els projectes recents que l’ICO ha dut a terme 
(SOCC, Sylvia, Atles d’Hivern, Projecte Orenetes…). També m’ocupo d’una part de la revisió de dades al portal 
Ornitho.cat i sóc membre del CAC (Comitè Avifaunístic de Catalunya). Darrerament he estat força centrat en 
l’ornitologia de camp, participant en diverses campanyes d’anellament i viatjant sempre que he pogut. Sempre m’han 
interessat tots els aspectes relacionats amb els ocells, ja sigui identificació, biologia, fenologia… Actualment estic 
cursant primer de Biologia a la Universitat Autònoma de Barcelona, i vaig realitzant algunes feines temporals, 
bàsicament relacionades amb l’anellament, ja sigui participant en campanyes (com per exemple a Falsterbo, a Suècia), 
com activitats de divulgació ambiental per escoles o altres grups. Espero poder aportar el màxim a l’ICO durant els 
pròxims anys i contribuir en mantenir l’excel· lent nivell científic i també divulgatiu que considero que ha assolit, 
gràcies a la bona gestió, la feina brillant de l’staff i, sobretot, a la valuosa col· laboració de tots i totes els socis i sòcies. 
 
Candidat: Vittorio Pedrocchi Rius (vittoriopedrocchi@wanadoo.es) 
Càrrec: TRESORER 
 
El meu perfil professional és de Doctor en Ciències Biològiques, especialitat ornitologia (zoologia). A banda de diversos 
articles científics en revistes internacionals de prestigi, una de les feines més destacades que he realitzat va ser la coordinació 
i edició de l’atles dels ocells nidificants de Catalunya, juntament amb altres companys de l’ICO. Actualment treballo pel 
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meu compte com a professional lliure, realitzant estudis científics de flora i fauna, pel que tinc gran experiència en estudis 
ornitològics a nivell empresarial. Pel que fa a la candidatura de la Junta, l’experiència que tinc tant del món científic com del 
món empresarial, juntament amb el tracte amb la base social de l’ICO gràcies al projecte de l'Atles, em doten d'un sentit 
comú i pràctic que pot ser interessant de cara a aportar solucions a les reunions de la Junta Directiva. Finalment, com a 
objectius de futur, el principal repte com a tresorer és superar les retallades de pressupost que ha patit l'entitat amb la crisi 
econòmica, mitjançant l'ajustament equilibrat de les despeses i la cerca de nous projectes i noves fonts d'ingressos, i l’estalvi 
d’un romanent que eviti la demanda de nous préstecs en el futur. Aquestes fites s'estan aconseguint amb gran esforç. També 
estem treballant en què l'ICO sigui declarat una entitat d' "Utilitat Pública", de manera que els socis es puguin desgravar les 
quotes a la declaració d'Hisenda. 
 
Candidat: Joan Aymerich i Isern (jaigaco@gmail.com) 
Càrrec: VOCAL 
 
El meu nom es Joan Aymerich Isern, tinc 60 anys i visc a St. Julià de Vilatorta a Osona. Des de molt petit he estat un 
enamorat dels ocells. El passat 1 de maig va fer 34 anys ininterromputs que sóc anellador actiu, primer de manera 
autodidacta amb anelles pròpies i després amb el Grup Català d'Anellament. Durant molts anys vaig treballar molt (junt 
amb els companys del GACO; anellàvem un mínim de 2 dies complets per setmana), després amb la meva dona vam 
tenir tres fills i vaig afluixar molt, tot i que no vaig deixar mai d'anellar, entre altres espècies, les guatlles, i tampoc he 
fallat físicament ni un any en l'anellament clàssic dels falciots de Vic des de l'any 1986. El 2004 vam començar la nostra 
participació amb el projecte Sylvia amb una estació al Sorreig juntament amb els companys del GACO i fins ara no hem 
fallat ni una sola jornada. El 2005 vam col· laborar amb el Sylvia de Tavèrnoles i fins ara hem anat col· laborant cada 
any assegurant que aquesta estació es mantingui activa. Junt amb els amics del GACO, també he col· laborat en tasques 
d'anellament en altres llocs sempre que ens ho han demanat, i ens ho hem passat molt bé. Amb el GACO hem posat més 
d’11.000 caixes niu. Hem fet diferents projectes d'anellament, el darrer és sobre els corb marins amb anelles de lectura a 
distància que l'acompanyem amb el seguiment setmanal durant tot l'hivern dels corbs marins d'Osona. Amb els 
companys del GACO hem ajudat diferents generacions de joves a ser anelladors i he fet molta feina de protecció, 
divulgació i estudi dels ocells.  Junt amb en Miquel Gómez estem fent un cens del SOCC a Tona i un al pantà de 
Susqueda. Vaig ser soci fundador del Grup d'Anellament de Calldetenes - Osona (entitat comarcal dedicada a la 
defensa, estudi i divulgació dels ocells) i durant molts anys en vaig ser president, ara ja fa molts anys que en sóc vocal i 
més o menys en sóc el coordinador amb l'ajuda dels companys. Més tard, també vaig ser soci fundador del Grup Català 
d'Anellament (el nom que tenia abans l'ICO) i durant un temps en vaig ser vocal. Em presento a la reelecció com a 
vocal de la Junta Directiva amb el compromís d'ajudar a qualsevol anellador, sigui d’on sigui, sense desmerèixer als 
socis que no són anelladors. 
 
Candidat: Enric Badosa i Malagelada (ebadosa1@xtec.cat) 
Càrrec: Vocal 
 
El meu nom és Enric Badosa i Malagelada i visc a Arenys de Mar. Sóc llicenciat en Biologia per la Universitat de 
Barcelona (1996). Actualment treballo com a professor de secundaria. Durant la meva estada a la facultat de Biologia 
vaig treballar amb mamífers marins, sobretot vell marí (Monachus monachus) i cetacis. Sóc soci de l’antic Grup Català 
d’Anellament i ara Institut Català d’ornitologia des de 1987, i anellador expert des de 1997. He participat com a autor i 
fent treball de camp en la publicació “Atles dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2002” i també com autor de 
“Atles dels ocells de Catalunya a l’hivern 2006-2009”. Des de 2001 faig els seguiment dels ocells de “l’Observatori de 
la Tordera”, projecte dut a terme per la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Celoni, Hostalrich i 
Arbúcies. Des de 2005 participo en el seguiment del Mussol pirinenc (Aegolius funereus) a les comarques de la 
Cerdanya, Alt Urgell i Ripollès, i a Andorra juntament amb la gent de l’associació Lutra, treball del qual n’han sortit 
diverses publicacions d’aquesta espècie. Juntament amb en Pere Alsina i en Gabriel Gargallo varem dissenyar i engegar 
el projecte “Orenetes”, pensat per la seducció ambiental de gent no avesada a la ornitologia o al món naturalista en 
general. Tot i ser novell a la junta, m’empenyen les ganes de treballar pel principal objectiu de consolidar la feina que 
s’ha estat fent tots aquests anys, que és la que ha situat l’ICO com a referent en l’estudi de l’ornitologia i el seguiment 
de les poblacions d’ocells. En aquest sentit, m’agradaria participar d’aquest projecte i ajudar a fer-lo més gran. 
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Candidat: Jordi Garcia i Petit (jgarciap@gencat.cat) 
Càrrec: VOCAL 
 
El motiu de presentar la meva candidatura és el fet de poder donar presència de l’ICO en el major nombre possible de 
comarques de Catalunya, a través de vocals territorials que puguin incentivar actuacions, coordinar treballs i censos, i 
aportar un coneixement directe sobre la realitat de la conservació de la nostra ornitofauna, tot dinamitzant les tasques 
que l’ICO desenvolupa en el conjunt del territori català i a nivell internacional, fent-les així més properes a tots els 
ciutadans. La meva experiència com a anellador científic i membre del GCA i ara ICO des de l’any 1981; el fet d’haver 
estat membre de la Junta del Grup Català d’Anellament; la participació activa en els tres Atles d’ocells realitzats; la 
meva activitat professional en el Parc natural del Cadí-Moixeró des de l’any 1985; la participació en nombroses 
campanyes de conservació de la natura; el coneixement i la relació amb ornitòlegs i anelladors de les comarques de 
l’Alt Urgell, el Berguedà i la Cerdanya; i altres aspectes de la meva trajectòria personal i professional, em porten a 
considerar que la meva candidatura com a VOCAL de la Junta de l’ICO pot ajustar-se al projecte d’implantació i 
dinamització del món de la ornitologia a totes les comarques de Catalunya. 
 
Candidat: Jacob González-Solís (jgsolis@ub.edu) 
Càrrec: VOCAL 
 
Sóc professor agregat del Departament de Biologia Animal de la Universitat de Barcelona. Des de fa uns 20 anys la 
meva principal activitat professional és la recerca en ecologia animal i biologia evolutiva, utilitzant com a model 
principal d’estudi diverses espècies d’ocells marins. Concretament, els darrers anys la meva línia de recerca principal 
s’ha centrat en l’estudi de l’ecologia de la recerca d’aliment i els moviments migratoris dels ocells marins. Podeu trobar 
més detalls sobre les nostres activitats i publicacions d’ornitologia en la pagina web www.gonzalez-solis.com. Ara fa 
gairebé una dècada que sóc vocal de la junta de l’ICO. Any rere any l’ICO es consolida com una entitat amb un alt 
nivell tècnic i científic, amb una gran capacitat d’il· lusionar i sumar la força de la immensa majoria d’ornitòlegs 
catalans, tant professionals com aficionats. Vull aprofitar aquestes línies per destacar un cop més la importància de 
participar activament en tots el projectes del ICO i per agrair a tots aquells que amb el vostre esforç construïu una de les 
grans fortaleses del ICO: la participació voluntària d’un gran nombre d’ornitòlegs en tots els seus projectes. D’altra 
banda, però, cal continuar respectant i col· laborant amb altres entitats quan aquesta col· laboració sigui necessària per 
millorar el coneixement i la visibilitat de l’ornitologia a Catalunya. En aquest sentit, des de la meva experiència en 
aquest darrers anys a la junta, m’agradaria destacar que continuaré treballant perquè segueixi sent així. Per exemple, 
sigui amb un remitent d’anelles català o no, és important coordinar-se a nivell estatal, com ho és fer-ho amb projectes 
com l’ornitho, el qual potser ben aviat veurem estendre’s a tot l’Estat. Durant el pròxims anys, crec que un dels eixos 
principals d’actuació dins de l’ICO ha de continuar sent la voluntat de reforçar el seu perfil científic, prioritzant per 
davant d’altres criteris el rigor científic i l’eficiència en l’estudi dels ocells. En aquest sentit, crec que un dels temes que 
hem d’abordar i revisar pròximament son els aspectes ètics i científics de l’anellament, de manera que cada vegada més 
aquesta metodologia sigui una eina exclusivament dirigida a aportar coneixement científic, sense renunciar per suposat 
al seu valor lúdic. Un dels projectes que m’agradaria impulsar també durant els pròxims anys és la celebració del 1r 
congrés d’ornitologia de països de parla catalana. Penso que molts dels socis i anelladors del ICO podrien utilitzar 
aquesta iniciativa per analitzar i presentar dades que s’han estat recollint durant molt anys i que sovint mai es troba el 
moment o l’excusa adequada per a tractar-les i presentar-les. Hem de tenir sempre ben present que les dades en un 
calaix no aporten res a ningú i que sovint han comportant un destorb important als animals que només queda justificat si 
finalment veuen la llum, aportant nous coneixements i en última instància ajudant a la gestió i la conservació. 
 
Candidat: Javier Quesada Lara (jquesadalara@yahoo.es) 
Càrrec: VOCAL 
 
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 que vaig arribar ara ja fa 13 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 a formar part de l’staff tècnic de l‘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 Naturals i investigador associat a l'Institut Català d'Ornitologia 
(ICO). Els meus interessos en recerca són diversos però estan tots relacionats amb l'ecologia d'ocells, primerament en 
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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 com a responsable de Recerca  a 
l’ICO, crec que podria ser útil en aquesta vessant més associada a fer que la nostra institució sigui un referent associatiu 
i propera al ciutadà però, alhora, arribant a uns 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 potenciant que la nostra institució tingui més presència en projectes i espais de divulgació i coneixement com ara 
són els museus i esdeveniments expositius. 
 
Candidat: Xavier Tomás i Gimeno (fxato@yahoo.es) 
Càrrec: VOCAL 
  
Per tercer cop consecutiu opto a una de les places de membre de la Junta Directiva de l’ICO per poder aportar la meva 
experiència personal, tant com a ornitòleg, com per haver estat membre d’altres Juntes directives de caire professional a 
més de la del Grup Català d’Anelllament i actualment la de l’ICO, així com membre del CAN. Soc soci fundador de 
l’ICO i de l’antic Grup Català d’Anellament, i el motiu de l’escrit és optar a una de les places de vocal de la Junta 
Directiva de l’ICO que s’han de renovar el la propera Assemblea de socis que tindrà lloc el 14 de juny de 2014 a 
Tremp. Sóc anellador expert des de fa 35 anys, tasca on he desenvolupat la major part de la meva feina en el camp de 
l’ornitologia. He estat responsable de l’estació d’anellament de Tiana al llarg de quasi una dècada i coordinador dels 
seus grups satèl· lits. També vaig participar molt activament en les campanyes d’anellament de colònies de làrids, 
especialment a les illes Medes i delta de l’Ebre. Darrerament col· laboro puntualment en d’altres campanyes, 
especialment l’anellament de passeriformes al delta de l’Ebre, marcatge de polls de bernat pescaire a diferents indrets 
de Catalunya, anellament de colònies d’oreneta de ribera a Tarragona i Lleida i la campanya Piccole Isole. En 
l’actualitat participo regularment en la redacció i compilació de les dades dels reports d’anellament de l’ICO, i 
puntualment en d’altres projectes com els atles de nidificants de Barcelona, així com en el seguiment de les poblacions 
de psitàcids a la ciutat de Barcelona. Altres activitats en què he participat han estat de caire formatiu i de difusió de 
l’anellament i l’ornitologia en general. Puc aportar la meva visió “des de fora”, en no tenir cap vincle professional en el 
camp de l’ornitologia, sinó com aficionat, la trajectòria de més de tres dècades en la observació i estudi dels ocells, i 
una certa experiència en àmbits associatius, docents i editorials, crec que poden ser d’interès en el nostre col· lectiu. En 
aquests temps de crisi i canvis penso que una visió diferent i no condicionada pot ser necessària en la nostra associació 
amb l’únic interès de potenciar el coneixement, investigació i difusió dels ocells i els seus amants i estudiosos. No 
ofereixo aportacions concretes, però sí ganes de col· laborar per assolir els objectius ja marcats i poder aportar alhora 
noves visions i potser noves idees, i així seguir en la línia de l’actual Junta directiva, la qual penso que està fent una 
molt bona feina amb els recursos de què disposa. 
 


