
Sóc estudiant de Biologia a la Universitat Autònoma de Barcelona i soci de l’ICO des de fa uns 

quants anys. Sóc anellador expert i he participat en diverses campanyes de migració, com a 

Catalunya, Menorca, Marroc i Suècia. Els darrers 6 anys he participat a la campanya de 

migració de tardor a Falsterbo (Suècia), on actualment sóc membre de l’staff. A banda d’això, 

participo també en el projecte Sylvia a Catalunya i en diversos projectes locals amb diverses 

espècies, així com també col·laboro en el SOCC i en l’Atles dels Ocells nidificants de Catalunya. 

A través de l’ICO he realitzat també dues expedicions a Grècia en el marc de l’Atles Europeu 

d’Ocells nidificants, i també he participat en estudis d’ocells reproductors a Finlàndia. La 

diversitat de projectes en els que em trobo implicat d’una manera o altra m’aporten 

experiència sota diferents punts de vista i formes de treballar, que són les que alhora vull fer 

arribar a la Junta de l’ICO. 

Sóc membre del Comitè Avifaunístic de Catalunya (CAC) i verificador del portal 

www.ornitho.cat, alhora que també sóc membre del Comité de Rarezas de SEO/BirdLife. En 

l’actualitat, l’ús de d’internet i les xarxes socials han revolucionat la quantitat d’informació 

disponible sobre els ocells i certament ha augmentat molt el nombre d’observadors, i 

conseqüentment el nombre de contribucions d’aquests. Totes aquestes dates generades són 

una font inesgotable d’informació de gran valor generada principalment per la ciència 

ciutadana,  tal i com els portals www.ornitho.cat i eurobirdportal.org –coordinats en part per 

l’ICO – han demostrat. Considero molt important seguir treballant per fonamentar aquest 

tipus de portals que permeten la participació lliure de qualsevol persona interessada. 

Un altre punt que considero molt important és la formació dels futurs ornitòlegs i ornitòlogues 

de Catalunya. L’ICO compta amb un programa variat de cursos, que es dónen al llarg de tot 

l’any i que sense dubte arriba a molta gent. Aporto el meu granet de sorra donant un curs 

d’ampliació a l’anellament, amb la finalitat de formar aquelles persones amb intenció de ser 

anelladors experts, o a aquells ja anelladors amb ganes de reciclar coneixements. 

Em presento per segona vegada com a SECRETARI GENERAL de l’ICO, amb moltes ganes de 

seguir formant part de la Junta Directiva d’aquesta entitat i d’aportar tot el que pugui per a 

mantenir la bona línia de treball que ha marcat des de fa anys. 
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