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Em dic Júlia Alcaraz Capsada, tinc 24 anys i sóc estudiant d’últim any del grau de Biologia a la Universitat 

de Barcelona, on actualment també treballo com a becària de col·laboració al Departament de Biologia 

Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals. Allà col·laboro amb l’equip del doctor Santi Mañosa, amb qui 

estic realitzant el meu Treball de Final de Grau sobre l’impacte dels parcs eòlics, l’explotació forestal i 

les catàstrofes naturals sobre les poblacions de rapinyaires forestals de la Segarra. A més, recentment 

vaig realitzar una estada de pràctiques al Centre de Recuperació de Fauna de Torreferrussa, podent 

conèixer de primera mà els mètodes de rehabilitació i cria en captivitat d’espècies amenaçades que s’hi 

duen a terme. Anteriorment també he treballat com a becària al Centre de Documentació de 

Biodiversitat Vegetal de la Universitat de Barcelona. Paral·lelament, arrel de les meves ganes d’aprendre 

i col·laborar en l’àmbit mediambiental, participo o he participat com a voluntària en diversos projectes 

i activitats. Alguns d’aquests són l’anellament de polls de flamenc al Parc Natural del Delta de l’Ebre, un 

cens de mussol comú al Parc Agrari del Baix Llobregat, el cens de papallones urbanes a Barcelona (uBMS) 

i el voluntariat mediambiental del Cercle de Voluntaris dels Parcs Naturals, entre d’altres.  

L’ornitologia, la conservació de la biodiversitat i la seva gestió són camps del meu màxim interès i als 

quals em vull dedicar. Si bé m’apassiona la conservació de la biodiversitat en sentit ampli, els ocells em 

desperten un destacat i especial interès, i per tant la seva conservació i la dels seus hàbitats. Em motiva 

especialment aprofundir en l’impacte que tenen les amenaces d’origen antròpic sobre l’avifauna, així 

com en el disseny de mesures de conservació i gestió efectives per minimitzar aquest impacte, garantint 

així el bon estat de conservació de les poblacions d’ocells i, juntament amb aquestes, el d’altres grups 

d’organismes. Altres àmbits del meu interès són l’educació ambiental, la divulgació científica i la 

il·lustració científica, aspectes que intento posar en pràctica amb el meu projecte personal OrnitoBio, 

un blog –i les xarxes socials associades– amb el qual vull fomentar i acostar l’ornitologia i la conservació 

de la biodiversitat a tots els públics.   

Fa anys que tinc l’Institut Català d’Ornitologia (ICO) com a gran referent a molts nivells: per una banda, 

per la gran tasca que realitza a nivell científic, formatiu i divulgatiu; i per l’altra, perquè ha sigut, de llarg, 

la institució que més ha potenciat la meva afició a l’ornitologia i a través de la qual he après més sobre 

la biologia dels ocells, la seva identificació i el seu anellament mitjançant els seus cursos i jornades. Poc 

després de conèixer l’ICO me’n vaig fer sòcia i hi he col·laborat sempre que he pogut, sent voluntària al 

Delta Birding Festival en 3 de les 4 edicions celebrades i, més recentment, col·laborant al projecte SOCC. 

Em presento a la candidatura de vocal perquè m’agradaria plasmar la meva passió pels ocells en una 

col·laboració activa amb la Junta Directiva de l’ICO, amb l’objectiu d’aportar la meva motivació, el meu 

punt de vista i les meves ganes de treballar de valent en el món de l’ornitologia i la conservació. Tinc 

moltes ganes de col·laborar amb la Junta i així poder implicar-me en mantenir i potenciar els actuals 

projectes de l’ICO i a engegar-ne de nous, per tal d’augmentar el coneixement que es té sobre els ocells 

i millorar la seva conservació. A més, m’agradaria ajudar a potenciar l’ornitologia entre els nois i les 

noies més joves, no només a nivell d’afició sinó també com a camí acadèmic i professional, per tal que 

les noves generacions contribueixin a mantenir i consolidar l’excel·lent feina feta fins ara, i a seguir fent 

créixer el coneixement ornitològic.  

És per tot això que, a més de ser-ne sòcia, m’agradaria molt poder formar part de la Junta Directiva de 

l’ICO com a vocal. Poder optar a aquest càrrec suposaria una gran oportunitat per mi, ja que em 

permetria seguir aprenent i formant-me com la ornitòloga que vull ser, així com fer un pas més per 

col·laborar en l’ornitologia catalana.  
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