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Presentació 

 

El Congrés d’Ornitologia de les Terres de Parla Catalana (COTPC) té la finalitat de servir de 

presentació de la feina que els diferents investigadors, grups ornitològics i entitats del camp de 

l’estudi de l’ornitologia estan fent en l’àmbit lingüístic del català. En aquest 2n COTPC s’han reunit 

uns 140 ornitòlegs de Catalunya, País Valencià, Illes Balears, Catalunya Nord i Andorra.  Val a dir 

que la pandèmia de la COVID19 ha interferit molt en l’organització d’aquest esdeveniment, 

impedint que els ornitòlegs de l’Alguer (Sardenya) es poguessin desplaçar fins a Menorca per 

assistir-hi. 

S’han presentat contribucions de tots els àmbits de l’ornitologia, des de temàtiques de 

conservació fins a moviments migratoris, passant per altres temes com l’ecologia, la distribució 

geogràfica, aus invasores, o ús de noves tecnologies en l’estudi de les aus, entre molts altres. 

Però, com no podia ser d’altra manera celebrant-se aquest congrés en una illa, el fil conductor 

principal han estat els ocells marins. Amb el lema “Ocells marins: un tresor en perill” s’ha volgut 

fer una especial menció a aquest important grup d’aus, que per unes o altres raons es troben en 

una situació molt vulnerable. Només per posar un exemple, una de les aus més amenaçades del 

planeta és una au marina endèmica de les Illes Balears: la baldritja balear Puffinus mauretanicus. 

Un altre dels objectius d’aquest congrés és donar veu a tothom, des dels investigadors provinents 

del món més acadèmic fins als ornitòlegs amateurs que dediquen moltes hores a la feina de 

camp. També és important pels organitzadors que totes les àrees geogràfiques de parla catalana 

estiguin representades. En aquest sentit, s’ha treballat amb el comitè científic per garantir 

aquesta presència a les contribucions orals del congrés.  

S’han presentat un total de 87 contribucions, de les quals cinc són xerrades plenàries, 54 

ponències orals de 15 minuts de durada (exposició més debat), 23 pòsters i 5 contribucions web, 

a més de 5 tallers. Algunes ponències orals i algun pòster s’han reconvertit en contribució WEB a 

darrera hora a causa de la impossibilitat que han tingut les persones que les havien presentat 

d’assistir al congrés. També s’ha emès un documental sobre fauna menorquina, i al vestíbul de les 

sales superiors hi ha hagut una exposició permanent sobre flora i fauna amenaçada. 

Les xerrades plenàries i una part de les ponències orals han tingut lloc a la sala d’actes del 

Llatzeret, mentre que les ponències duplicades i els pòsters s’han presentat a les sales 

habilitades, al pis superior, per a tal efecte. En aquest document, hi teniu el llistat de totes les 

contribucions, el resum de les quals es pot trobar en aquest mateix WEB a l’arxiu “Resums de les 

contribucions del 2n COTPC”. Esperem que aquest 2n Congrés d’Ornitologia de les Terres de Parla 
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Catalana serveixi bé als seus objectius inicials, això és una posada en comú de la investigació en el 

camp de l’ornitologia de tots els territoris implicats. Deixam el testimoni a les entitats del País 

Valencià, encarregades d’organitzar el proper congrés, tal com va quedar palès a la cloenda 

d’aquest any. 

 

Entitats organitzadores 

 

Societat Ornitològica de Menorca (SOM)  

La SOM, Societat Ornitològica de Menorca, es va crear l’any 2000 com a resposta a la inquietud 

de molts aficionats a l’observació de les aus i, sobretot, per unificar esforços entre tots els 

ornitòlegs que han fet o fan feina a Menorca dins d'aquest camp. Els objectius de la Societat són 

l’estudi, la divulgació i la protecció de les aus a Menorca.  

 

Institut Català d'Ornitologia (ICO)  

L'ICO és una associació que es dedica a l’estudi i seguiment dels ocells i els seus hàbitats amb 

l’objectiu d’obtenir informació sòlida i imparcial que contribueixi significativament en les 

polítiques de conservació de la biodiversitat.  

 

Grup Balear d'Ornitologia (GOB)  

El GOB és una associació constituïda l'any 1973, l'objectiu principal de la qual és la millora i 

conservació de les condicions mediambientals de les Illes Balears per tal d’aconseguir un entorn 

de sostenibilitat ecològica i social. Entre els seus fins hi ha l'estudi, la divulgació i la defensa de la 

natura, així com la sensibilització i educació ambiental de la societat.  

 

Grup AU  

El Grup AU és una associació que es dedica, des de l'any 1987, a l’estudi i seguiment dels ocells i 

els seus hàbitats i a la divulgació didàctica entre escolars. L’objectiu, a més d’obtenir informació 

sòlida i imparcial que contribueixi significativament en les polítiques de conservació de la 

biodiversitat, és crear actituds de respecte i de gaudi a territoris on les relacions de les persones 

amb les aus han sigut i són poc ortodoxes.  
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Centre d'Estudis de la Neu i de la Muntanya d'Andorra (CENMA)  

El Centre d'Estudis de la Neu i de la Muntanya d'Andorra (CENMA) és un organisme de l'Institut 

d'Estudis Andorrans que es dedica a la recerca en aquells temes que envolten la muntanya i que 

són d'especial interès per a Andorra. Els principals temes de recerca són la neu i les allaus, la 

cartografia de muntanya, la geologia i la geomorfologia, els riscos geològics, els recursos hídrics 

nivals, la climatologia de muntanya, la flora i la fauna d'alta muntanya, les ciències forestals i el 

pastoralisme, entre d'altres. El CENMA també genera i centralitza dades que serveixen després 

per alimentar els diferents projectes de recerca.  

 

Societat Valenciana d'Ornitologia  

La Societat Valenciana d’Ornitologia (SVO) és una ONG de caràcter no lucratiu, l’objectiu prioritari 

de la qual se centra en l’estudi científic de les aus per a col·laborar en la seua conservació i la dels 

seus hàbitats. La SVO es va fundar l’any 1994. Avui són una Societat en constant creixement i 

formada per membres pertanyents a àmbits professionals molt diversos, molts d’ells/es amb una 

dilatada experiència en el camp de l’ornitologia.  

 

Groupe Ornithologique du Roussillon  

El Grup Ornitològic del Rosselló és una associació que té com a objectiu el seguiment i la 

protecció de la fauna i dels seus hàbitats a Catalunya Nord i zones frontereres. Creat l'any 1990, 

el GOR participa també en la gestió i la conservació dels espais naturals i actua per a la 

sensibilització del gran públic i dels escolars. 

 

Agència Menorca Reserva de Biosfera (Consell Insular de Menorca) 

El 1993 Menorca és declarada Reserva de Biosfera (RB) per la UNESCO. Les RB són territoris on 

l'activitat humana es desenvolupa de forma compatible amb la conservació dels recursos naturals 

i del patrimoni cultural. El responsable institucional de la reserva és el Consell Insular de 

Menorca, que, el 2008, crea l’Agència Menorca Reserva de Biosfera per desenvolupar els 

objectius de sostenibilitat de la declaració a través de 5 pilars bàsics: medi ambient, benestar 

social, cultura, turisme i economia. 
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Entitats patrocinadores 

 

Fundació per a la Preservació de Menorca 

La FPM es constitueix el 2017 amb l’objectiu de preservar la bellesa natural de l’illa a través de la 

promoció d’un enfocament sostenible de la nostra forma de vida, el turisme i el 

desenvolupament socioeconòmic. La FPM recapta fons locals i internacionals de persones i 

empreses que tinguin un fort vincle amb Menorca i es destinen a projectes locals dedicats a 

protegir i preservar el medi ambient, la flora i la fauna de l’illa. 

 

Fundació Marilles 

La Fundació Marilles és una entitat sense ànim de lucre que treballa per convertir les Illes Balears 

en un exemple mundial de conservació marina. Finança projectes i organitzacions locals per 

millorar la mar i la costa balear. És un fons obert a aportacions d'altres fundacions i donants 

individuals. Les seves prioritats són millorar les Àrees Marines Protegides, assegurar la pesca 

sostenible i promoure l’educació marina. També, donar suport a projectes que redueixen 

l’impacte de la navegació, el turisme, el plàstic i la contaminació al mar Balear. 

 

Ajuntament de Maó 

El departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Maó gestiona el medi ambient natural i 

urbà, en l’àmbit de les seves competències municipals. La institució té la voluntat de promoure 

actuacions de divulgació i sensibilització que permetin a la societat posar en valor els recursos 

naturals i socials que van fer possible la declaració de Menorca com a Reserva de Biosfera. 

L’objectiu és treballar plegats per la sostenibilitat de l’illa i pels valors que acull el nostre territori, 

dels quals també formen part els ocells.  

 

Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat 

La Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat és competent en temes de conservació del 

medi natural, en els quals és cabdal la conservació del patrimoni natural. En el cas de les aus 

marines, les Illes Balears compten amb espècies molt singulars i, alhora, amenaçades. Per aquest 

motiu, s’han promogut plans com el pioner Pla Virot i el Pla de la gavina roja i el corb marí. 

L'hereu d'aquests plans és el vigent Pla Lilford, de recuperació i conservació de les aus marines 

amenaçades de les Illes Balears. 

 

https://www.menorcapreservationfund.org/
https://marilles.org/ca
http://www.ajmao.org/
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Ajuntament de Sant Lluís 

L’Ajuntament de Sant Lluís és conscient de la importància d’una gestió ambiental adequada i 

responsable, sensible amb l'entorn natural privilegiat de la nostra illa. Per açò s'està aplicant una 

política que posa el medi ambient i la sostenibilitat al centre de tota l'actuació municipal, 

compromesa amb l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions 

Unides. Una filosofia de ser i de fer que volem fer extensiva a tota la nostra societat, compromesa 

i sensible. 

 

Ajuntament des Castell 

L'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament des Castell fa feina per avançar en el camí de la 

sostenibilitat i la transició energètica al municipi, des del compromís amb la lluita contra el canvi 

climàtic i a partir dels valors de la Reserva de Biosfera de Menorca. Entre els objectius de 

l'Ajuntament des Castell en matèria de medi ambient, hi ha la conservació del patrimoni natural i 

rural, la millora de la gestió dels residus i la protecció del paisatge del municipi. 

 

 

 

 
 

http://ajsantlluis.org/
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Entitats col·laboradores  

 

GOB Menorca 

La secció insular del GOB a Menorca es crea el 1977 i actualment té més de 1.400 socis. L’objectiu 

bàsic és ajudar a assolir una economia sostenible, el que implica fer compatibles les activitats 

humanes amb els valors ambientals. El GOB Menorca es preocupa de l’avifauna de manera 

transversal en els seus projectes: Centre de Recuperació de Fauna Silvestre, Xarxa de Finques 

Agronaturals, Custòdia Agrària, Medi Marí, Ordenació Territorial, Aigua i Energia… 

 

Institut Menorquí d’Estudis (IME) 

L’Institut Menorquí d’Estudis és un organisme autònom del Consell Insular de Menorca, i té la 

missió d’investigar, recuperar, promoure i difondre la cultura i la ciència de i des de Menorca. Per 

fer-ho, compta amb cinc seccions —Ciències Naturals, Ciències Socials, Ciència i Tècnica, Història i 

Arqueologia, i Llengua i Literatura— i l’OBSAM.  L’IME està obert a la cooperació i al 

manteniment d’intercanvis amb altres institucions culturals tant de l’àmbit propi de la llengua 

catalana com espanyoles i estrangeres. 

 

Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM) 

L’Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM) és una oficina tècnica dins l’Institut 

Menorquí d’Estudis (IME), al servei de la Reserva de Biosfera de Menorca.  És un instrument de 

recollida i d’anàlisi d’informació d’àmbit local i vol ser també un element de contribució a 

l’observació del canvi global. Funciona com una xarxa d’entitats i persones interessades a obtenir 

i millorar indicadors sobre els diversos temes que formen part de la preocupació a favor de la 

sostenibilitat.  

 

Iniciativa de Recerca de la Biodiversitat de les Illes (IRBI) 

Iniciativa de Recerca de la Biodiversitat de les Illes (IRBI) és una entitat de caràcter no lucratiu, 

inscrita l’any 2014, que compagina l’estudi i la divulgació en favor de la preservació de la 

biodiversitat en àmbits insulars. Els projectes de l’associació IRBI se centren en espècies 

amenaçades, especialment en el grup de les aus marines i en els quiròpters. 

 

 

 

https://www.gobmenorca.com/
https://www.obsam.cat/
https://www.irbi.org/
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Institució Catalana d'Història Natural  

La ICHN és una associació de caire científic i sense ànim de lucre que té per finalitat promoure 

l’estudi i la conservació dels diferents components del medi natural i difondre’n els coneixements 

obtinguts. La seva activitat es desenvolupa en les terres de llengua i cultura catalanes. 

 

Associació Ornitològica PICAMPALL de les Terres de l’Ebre 

Picampall, constituïda el 2006, té un caràcter conservacionista i, alhora, científic i divulgatiu dels 

valors naturals i, especialment, dels valors ornitològics de les Terres de l’Ebre. L’objectiu és 

involucrar activament els habitants de la zona a través del foment del coneixement i de la 

sensibilització ambiental, així com proposar models d’ús del territori compatibles amb la 

conservació de la diversitat biològica i identificar i prevenir els impactes negatius sobre els 

ecosistemes on conviuen les reserves naturals i l’activitat humana. 

 

Grup d’Anellament de Calldetenes-Osona (GACO) 

El Grup d’Anellament de Calldetenes-Osona (GACO) es dedica a l'estudi, la protecció i la 

divulgació dels ocells. Ha construït més de 15.000 caixes niu del seu propi model. Controla 

pràcticament totes les cigonyes que paren a Osona, arribant a llegir centenars d’anelles cada 

migració, així com les joques de corb marí de la comarca. A part de participar en anellaments de 

passeriformes, també anella ocells menys típics, com corbs marins, falciots, guatlles, becades, 

ànecs, ardeids, gavines i voltors. 

 

AVAFES Barcelona 

AVAFES Barcelona (Associació Veterinària per a l’Atenció de la Fauna Exòtica i Salvatge) és una 

associació d'estudiants de veterinària de la UAB interessades en la fauna salvatge i exòtica. 

Organitzem xerrades, cursos i sortides que apropin a la facultat els temes que relacionen 

veterinària i fauna silvestre i que fomentin el coneixement i la conservació de la biodiversitat. Les 

activitats estan obertes a tothom. 

 

Societat d'Història Natural de les Balears La Societat d'Història  

Natural de les Balears (SHNB) és una entitat cultural no lucrativa que es va fundar a Palma l'any 

1954. Els seus principals objectius són promoure el coneixement de la naturalesa des de diferents 

perspectives, participar activament en els moviments conservacionistes de les Illes i promoure la 

https://www.picampall.cat/
https://www.gaco.cat/
https://www.facebook.com/avafes.barcelona
http://www.shnb.org/
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creació del Museu de la Naturalesa de les Illes Balears. Compta amb una línia editorial periòdica 

(Butlletí) i una altra aperiòdica (Monografies). 

 

Universitat de Girona 

La Universitat de Girona (UdG) és una institució pública de docència i recerca amb més de 15.000 

estudiants matriculats. Participa en el desenvolupament de la societat mitjançant la creació, 

difusió i crítica de la ciència, la tècnica, les humanitats, les ciències socials, la salut i les arts. 

L'Ornitologia s'estudia i investiga a la Facultat de Ciències, els membres de la qual participen 

habitualment en programes de ciència ciutadana i monitoratge d’ocells. 

 

TERMCAT  

El TERMCAT és el centre de terminologia de la llengua catalana, creat per la Generalitat de 

Catalunya i l’Institut d’Estudis Catalans. La seva missió és coordinar l’activitat terminològica en 

llengua catalana, mitjançant la prestació de serveis de qualitat, la creació de productes 

terminològics i la normalització de neologismes, per garantir la disponibilitat de la terminologia 

catalana en tots els sectors de coneixement i d’activitat i per afavorir-ne l’ús. 

El TERMCAT, conjuntament amb l’Institut Català d’Ornitologia i la Fundació Barcelona Zoo, està 

elaborant el Diccionari dels ocells del món. 

 

El Parc Natural de s'Albufera de Mallorca 

El Parc Natural de s'Albufera de Mallorca té com a principals objectius la conservació i 

recuperació d'hàbitats i espècies, l'ordenació i regulació d'un ús públic compatible amb la 

preservació dels valors naturals i etnològics, i la integració del Parc dins la realitat social i 

econòmica de l'entorn. La investigació en general, i l'ornitològica en particular, és un dels seus 

pilars, així com el foment del gaudi de les aus i les seves migracions, activitat que cada any 

realitzen al Parc milers de persones. 

 

Museu Balear de Ciències Naturals 

El Museu Balear de Ciències Naturals de Sóller (Mallorca) és un centre científic de recerca, 

divulgació del patrimoni natural de les Illes Balears i conservació de col·leccions d'Història 

Natural. Dins el marc de la cultura científica de les nostres illes, el Museu Balear de Ciències 

Naturals és una entitat important i ajuda, des dels seus inicis, a apropar al públic els 

https://www.udg.edu/
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/233
https://www.facebook.com/museubaleardecienciesnaturals
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coneixements científics de la natura que ens envolta, mitjançant la realització de tot tipus 

d’activitats de divulgació i educació ambiental. 

 

SEO/BirdLife 

SEO/BirdLife, fundada el 1954 i amb més de 16.700 socis, té com a missió estudiar i conservar les 

aus i la natura i divulgar els seus valors. El nostre interès és el benestar humà i la conservació del 

món natural. És l'organització representant de BirdLife International a Espanya. Es tracta de la 

major organització global de conservació dels ocells i la natura, que compta amb representants a 

121 països i mobilitza aproximadament 13 milions de socis i simpatitzants a tot el món. 

 

SEO Virot 

SEO-Virot és un Grup Local d’àmbit balear de la Societat Espanyola d’Ornitologia (SEO/BirdLife). 

Es va constituir el juliol del 2018. Els objectius són conservar els aucells i els seus hàbitats amb la 

participació de la ciutadania, centrant-se a les Illes Balears i amb la voluntat de col·laboració amb 

la resta d'entitats amb objectius semblants. També contribuïm, mitjançant BirdLife International, 

a la conservació de la biodiversitat mundial. Les nostres activitats inclouen excursions 

ornitològiques, cursos, viatges, col·locació de caixes niu, xerrades divulgatives, etc. 

 

Parc de la Serralada Litoral 

El Parc de la Serralada Litoral és un espai natural protegit de caràcter bàsicament mediterrani 

(EIN La Conreria-Sant Mateu-Céllecs) que forma part de la Xarxa Natura 2000 (Serres del Litoral 

Septentrional). Està integrat dins la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. El seu 

òrgan gestor és el Consorci del Parc de la Serralada Litoral, format per 15 municipis del Maresme i 

del Vallès Oriental, els consells comarcals del Maresme i del Vallès Oriental, la Generalitat de 

Catalunya i la Diputació de Barcelona. 

 

Cayume 

L’Associació Cayume és una entitat sense ànim de lucre inscrita a les Illes Balears. La seva finalitat 

és la realització de projectes centrats en l'estudi, conservació i divulgació dels ecosistemes marins 

de la mar Balear. Comença la seva activitat l’any 2020 amb un projecte de recuperació d’ous de 

tauró i rajada procedents de pesca accidental. 

 

 

https://www.seo.org/
https://parcs.diba.cat/web/litoral/inici
https://parcs.diba.cat/web/litoral/inici
http://www.cayume-ib.org/
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Pelagicus 

Pelagicus és una associació d’àmbit estatal formada per un equip d’especialistes en la conservació 

d’ocells marins que nidifiquen i s’alimenten en aigües de Catalunya i les Illes Balears. La nostra 

finalitat és aconseguir una millor conservació del medi litoral i marí en l’àmbit català, balear i 

també valencià a partir de la realització d’activitats d’informació, divulgació i sensibilització. 

 

Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB) 

El Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB) és un centre d’investigació del Consell Superior 

d’Investigacions Científiques (CSIC). El CEAB aspira a ser un referent nacional i internacional en 

biologia marina, limnologia i ecologia. El nostre objectiu és desenvolupar una investigació que 

permeti afrontar els reptes que es plantegen en el desenvolupament d’una societat sostenible. 

 

Fundació Museu de Ciències Naturals de Menorca. Col·leccions Carreras Torrent 

La Fundació Museu de Ciències Naturals de Menorca, Col·leccions Carreras Torrent és una entitat 

sense ànim de lucre que, a més de la gestió del Museu de Ciències Naturals de Menorca, té altres 

finalitats estatutàries com la realització i promoció d'accions i activitats dirigides a la investigació, 

estudis científics, sensibilització, educació ambiental, divulgació, la protecció i conservació del 

patrimoni natural i del medi ambient i qualsevol altra actuació relacionada amb la biodiversitat i 

les ciències naturals, especialment en l'àmbit de Menorca i de les Illes Balears. 

 

GEN-GOB 

El GEN (Grups d’Estudis de la Naturalesa) és una entitat conservacionista sense ànim de lucre 

constituïda l’any 1982 a Eivissa. L’any 1992 va integrar-se a l’estructura del Grup Balear 

d’Ornitologia com a delegació eivissenca, passant a ser el GEN-GOB. Des del primer moment ha 

treballat per aconseguir un futur més sostenible a les Pitiüses, centrant-se especialment en 

l’urbanisme, la preservació d’espais naturals i la disciplina urbanística. 

 

Mallorca Natural Tours 

Mallorca Natural Tours organitza experiències d'observació d’aus, flora i natura en general a les 

principals àrees naturals de Mallorca, Cabrera i Dragonera. Oferim rutes amb la millor combinació 

de descoberta d’ocells, flora i altra fauna, a més de la interpretació del paisatge, la història i la 

cultura de les zones visitades. També participa en projectes de conservació, restauració i 

divulgació de la biodiversitat. 

http://www.pelagicus.cat/
http://www.ceab.csic.es/
http://www.ajferreries.org/Contingut.aspx?IdPub=1376
http://www.gengob.org/
http://www.mallorcanaturaltours.com/
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Photo Logistics 

PHOTO LOGISTICS és una agència de viatges especialitzada en viatges de fotografia de fauna amb 

ús de hides i altres tècniques, i que opera en bona part de l'Estat espanyol i a altres parts del 

món. PHOTO LOGISTICS té un fort compromís amb la conservació del medi i realitza accions de 

conservació de manera habitual. 

 

Menorca Walking Birds 

Menorca Walking Birds és una empresa menorquina dedicada al turisme de naturalesa: a 

l’observació d’aus, la flora, la interpretació de la natura i el senderisme. Disposa d’un ampli 

ventall d’experiències de mig dia, un dia o diversos dies per descobrir els valors naturals de 

Menorca, adaptades a residents, visitants, experts, aficionats o famílies. Compta amb una 

dilatada experiència en el món de la conservació i l’estudi de l’avifauna i la biodiversitat de la 

Reserva de Biosfera de Menorca. 

http://www.photo-logistics.com/
http://www.menorcawalkingbirds.com/
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Comitè organitzador  

 

President:  

Rafel Triay (Societat Ornitològica de Menorca-SOM)  

 

Coordinador general:  

Raül Escandell (Societat Ornitològica de Menorca-SOM)  

 

Secretària:  

Ariadna Ferrer (Societat Ornitològica de Menorca-SOM) 

 

Vocals:  

Irene Estaún (Agència Menorca Reserva de Biosfera)  
 
Marina Cuito (Institut Català d'Ornitologia_ICO)  
 
Joan Castany (Grup AU)  
 
Manolo Suárez (Grup Balear d’Ornitologia-GOB Mallorca)  
 
Clara Pladevall (Centre d'Estudis de la Neu i de la Muntanya d'Andorra)  
 
Xavier Riera (Institut Català d'Ornitologia-ICO)  
 
Joan-Claudi Tocabens (Groupe Ornithologique du Roussillon-GOR)  
 
Joan Ferré (Societat Valenciana d'Ornitologia-SVO) 
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Comitè científic 

 
President: 

Dr. Miguel McMinn Biòleg, membre de la Societat d'Història Natural de les Balears 

 

Vocals: 

Dra. Isabel Afán Asencio (Estación Biológica de Doñana – CSIC) 

Dra. Margarida Barceló Serra (Institut Mediterrani d'Estudis Avançats- IMEDEA) 

Dra. Vero Cortés (SEO/BirdLife) 

Dra. Marta Cruz Flores (Universitat de Barcelona i SEO/BirdLife) 

Dr. Benjamin Komac (Institut d’Estudis Andorrans – Centre d’Estudis de la Neu i de la Muntanya 
d’Andorra) 

Dr. Germán López-Iborra (Universitat d'Alacant) 

Dra. Teresa Militão (Universitat de Barcelona) 

Dra. Virginia Morera-Pujol (IRBio i Universitat de Barcelona) 

Dr. Félix de Pablo Pons (Agència Menorca Reserva de Biosfera – Consell Insular de Menorca) 

Toni Polo Aparisi (Societat Valenciana d'Ornitologia) 

Dr. Javier Quesada (Museu de Ciències Naturals de Barcelona) 

Dra. Sofia Rivaes (SEO/BirdLife) 

Dr. Josep Rost Bagudanch (Universitat de Girona) 

Dra. Esther Sebastián González (Universidad Miguel Hernández) 

Rafel Triay Bagur (Societat Ornitològica de Menorca)  

Laura Zango Palau (Universitat de Barcelona) 
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Programa 

PROGRAMA #COTPC2020 #MENORCA 

DISSABTE 10 D’OCTUBRE 

Horari SALA D’ACTES AULA 5 AULES 4 i 6 

08:30 
10:00 Acreditacions 

  
10:00 
10:30 Inauguració (autoritats i organització) 

10:45 
11:30 

XERRADA PLENÀRIA 
Ocells marins, a la corda fluixa 

(Pep Arcos) 

11:30 
12:00 PAUSA CAFÈ (menjador) 

12:00 
12:15 

Anàlisis espaciotemporals sobre dades de 
seguiment GPS mostren cicles diaris en les 

interaccions entre la gavina corsa i les activitats 
pesqueres 

(Jazel Ouled-Cheikh Bonan) 

  

12:15 
12:30 

Dinàmica espaciotemporal del comportament 
de repòs de la baldriga cendrosa mitjançant l’ús 

de dispositius GPS (Irene Díez) 

Temporal Gloria, confinament i 
seguiment: experiència a la 

desembocadura de la Tordera  
(Enric Badosa) 

 

12:30 
12:45 

Factores que afectan a la supervivencia y éxito 
reproductor del paiño mediterráneo  

(Ana Sanz Aguilar) 

El portal de marques especials de 
l’OCA. Un gran avanç en la gestió de les 

lectures d’anelles (Oriol Clarabuch) 
 

12:45 
13:00 

Where do they go during incubation shifts? 
Breeding Storm Petrels (Hydrobates pelagicus 

melitensis) cover long distances to feed 
themselves (Andreu Rotger) 

Evolució de les aus nidificants a la 
ciutat de Castelló de la Plana (Plana 

Alta, País Valencià) durant el període 
2007-2017 

(Joan Castany i Àlvaro) 

 

13:00 
13:15 

Fenologia, origen i moviments locals de la 
gavina riallera durant la hivernada a Barcelona 

 (Raül Aymí) 

Vint anys d’estacions d’anellament 
constant a Menorca (Òscar Garcia 

Febrero) 

 

13:15 
13:30 

Fenologia de la coloració en potes i bec del corb 
marí emplomallat mediterrani (Phalacrocorax 

aristotelis desmarestii) (Laura Solé) 

Taller 1 
ConfiNATs amb prismàtics al terrat, 

una quarantena seguint els ocells i la 
natura des de casa, en xarxa  

(Toni Llobet) 

 

13:30 
13:45 

Canvis de dieta en espècies oportunistes: la 
dieta del gavià de potes grogues (Larus 
michahellis) a les illes Medes durant les 

darreres dècades inferida mitjançant l’anàlisi 
d’isòtops estables 

(Raül Ramos) 

 

13:45 
14:00 

¿Es la RAMPE una solución para la conservación 
de las aves marinas costeras?  

(Diego Vicente Sastre) 
 

14:00 
16:15 DINAR (menjador) 

16:15 
17:00 

XERRADA PLENÀRIA 
Extinció i resiliència: la importància de les 

escales i les no-linealitats 
(Daniel Oro) 
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17:00 
17:15 

Variabilitat en la dieta de la baldriga cendrosa 
com a indicador de les dinàmiques de l'ecologia 

de l'espècie (Clara Sisquella-Andrés) 

Dades preliminars de la hivernada de 
cinc espècies de limícoles al Salobrar 

de Campos, Mallorca (Pere Joan 
Garcias Salas) 

 

17:15 
17:30 

Quines fonts de variabilitat isotòpica de la xarxa 
tròfica marina són importants per tal 

d’interpretar correctament la dieta de les aus 
marines?  

(Aina Giner-Navas) 

 

PRESENTACIÓ 
PÒSTERS 
Sessió 1 

17:30 
17:45 

La influència de l'activitat pesquera sobre el 
moviment dels ocells marins a través de 

detectors de radar marí (Leia Navarro-Herrero) 

 

17:45 
18:00 

Tres días que cambiaron la Historia: efectos 
poblacionales a largo plazo de un evento 

meteorológico extremo (María Calahorra Valle) 

 

18:00 
18:30 PAUSA CAFÈ (menjador) 

18:30 
18:45 

Aproximacions demogràfiques per avaluar 
l’estat de conservació dels dos procel·làrids a 
terres de parla catalana: la baldriga i el virot 

petit 
 (Daniel Oro) 

Taller 2 
Tutorial ornitho: com entrar i consultar 

dades a ornitho i l'app Naturalist  
(Gabriel Gargallo) 

 

18:45 
19:00 

Resultados de la prospección de roedores en 
islotes de las Islas Baleares (Eva García Ortiz) 

 

19:00 
19:15 

El milano real en la Reserva de Biosfera de 
Menorca, un éxito de conservación  

(Félix de Pablo) 

 

19:15 
19:30 

La Migración de Rapaces sobre Mallorca 
(Daniel Hinckley) 

Pla Terrasse: un pla multiespècies de 
recuperació, conservació i seguiment 
per als rapinyaires de les Illes Balears 

 (Carlota Viada Sauleda) 

 
 

DIUMENGE 11 D’OCTUBRE 

Horaris SALA D’ACTES AULA 5 AULES 4 i 6 

10:00 Obertura sessió   

10:00-
10:45 

XERRADA PLENÀRIA 
Del coneixement a la gestió. Aspectes clau per 

a la conservació de la tórtora 
(Gerard Bota Cabau) 

 

 

10:45 
11:00 

Canvis en el pes i temps de parada de 
passeriformes durant la migració de primavera 

a la Mediterrània occidental: el cas dels 
Aiguamolls de l’Empordà i l’illa de l’Aire (1993-

2018) (Carles Barriocanal) 

El desenvolupament de la placa 
incubatriu com a mètode per a distingir 

l’edat i l’estatus reproductor en la 
baldriga cendrosa  
(Júlia Romero-Coll) 

 

11;00 
11:15 

Identificació de tres passeriformes balears: 
menjamosques gris (M.t.balearica), capsigrany 

balear (L.s.badius) i busqueret de Moltoni 
(S.subalpina) (Marc Illa Llobet) 

Concentracions de l’ocell de tempesta 
(Hydrobates pelagicus) a instal·lacions 

aqüícoles de tonyina roja (Thunnus 
thynnus) al golf de Sant Jordi  

(Pere Josa Anguera) 

 

11:15 PAUSA CAFÈ (menjador) 
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11:45 

11:45 
12:00 

Avaluació del risc d’exposició a llavors 
tractades amb plaguicides en una comunitat 

d’ocells de la província de Girona (Carlos 
Santisteban Ortiz) 

 

 

12:00 
12:15 

Comportament de nidificació i incubació del 
sisó (Tetrax tetrax) a la plana de Lleida 

(Francesc Cuscó) 

Evolució de la població reproductora de 
l'àguila peixatera (Pandion haliaetus) a 
les Illes Balears i programa de marcatge 
d'exemplars amb anelles de colors  

(Rafel Triay Bagur) 

 

12:15 
12:30 

Introducció a les aus nidificants de la 
comarca dels Ports (País Valencià) (2012-

2019) 
(Daniel Gracia) 

Centres de Recuperació de Fauna i 
conservació dels ocells: el cas de 

Menorca. (Míriam García-Vendrell) 

 

12:30 
12:45 

Evolució a llarg termini de la selecció de 
l'hàbitat de nidificació de l'astor (Accipiter 

gentilis) en boscos de coníferes mediterranis 
(Júlia Alcaraz-Capsada) 

 
 

Taller 3 
Com identificar els limícoles de les 
Balears. Si és que això és possible 

(Pere Joan Garcias Salas) 
 
 

(taller 3) 
 

 

12:45 
13:00 

La gestió de l’hàbitat modifica els patrons de 
desplaçament postreproductor dels sisons 

(Tetrax tetrax) a la plana de Lleida 
 (Santi Mañosa) 

 

13:00 
13:15 

La dieta del corb marí emplomallat com a 
eina d’avaluació de les comunitats de peixos 

litorals (Carles Tobella) 
 

13:15 
13:30 

Noves aus reproductores a Menorca al segle 
XXI (Javier Méndez Chavero) 

 

PRESENTACIÓ 
PÒSTERS 
Sessió 2 

 

13:30 
13:45 

Causes d'ingrés de l'òliba (Tyto alba) en els 
centres de recuperació de fauna del País 

Valencià (Montse Ferrís Beltran) 

13:45 
14:00 

Un exemple de gestió de control de 
depredadors d'una colònia de virot gros. El 
cas de cala Morell, Menorca (Ivan Ramos) 

14:00 
16:15 DINAR (menjador) 

16:15 
16:30 

El confinament per la COVID-19 i el seu 
efecte sobre els ocells urbans (Oscar Gordo) 

Taller 4 
Introducció a la gravació diürna d'ocells i 

al CSR (Continous Sound Recording). 
Equipament i edició d'arxius 

(Xavier Riera) 
 

 

16:30 
16:45 

El picaplatges camanegre a les Illes Balears: 
estima poblacional, cartografia i estat de 

conservació (Jordi Serapio Riera) 

16:45 
17:00 

Recuperació del Charadrius alexandrinus 
(picaplatges camanegre) a l'àmbit del Parc 

Natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera 
(Illes Balears), conseqüència de l'estat 

d'alarma COVID-19. L'ús de les fonts orals 
(Vicent Forteza Pons) 

17:00 
17:15 

Efecte de la  matriu paisatgística i de 
l’estructura i gestió dels boscos de ribera 
sobre la comunitat d’ocells en conques 
fluvials de la regió mediterrània (Jordi 

Camprodon Subirachs) 

El marineret (Hydrobates pelagicus) a 
l'illa de l'Aire, Menorca  

(Santi Catchot Pons) 

 17:15 
17:30 

L’Atles dels ocells nidificants d’Europa: 
distribucions en un món en canvi 

(Sergi Herrando) 

La RAM – Xarxa d'observació d'Aus i 
Mamífers marins  

(Neus Matamalas Rodríguez) 

17:30 
17:45 

Protegint nius en entorns urbans mitjançant 
la mobilització de dades de ciència ciutadana 

(Xavier Riera) 

Perspectives per a la conservació dels 
aucells marins al Parc Natural de Llevant 

(Cristian R. Altaba) 
17:45 NOCMIG: contribution of nocturnal Seguiment d’aus marines al Parc Natural 
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18:00 monitoring of flight calls to the life history of 
bird migration in the Western 
Mediterranean (Lluís Brotons) 

de cap de Creus  
(Ponç Feliu Latorre) 

18:00 
18:30 PAUSA CAFÈ (menjador) 

18:30 
18:45 

La reproducció del rasclet (Porzana pusilla) a 
l'Empordà. Primers resultats d'un seguiment 

específic (Albert Burgas Riera) 

Nedar a contracorrent: competència 
interespecífica de Charadrius 

alexandrinus per la primera línia de platja 
(Francesc Xavier Roig i Munar) 

 

18:45 
19:00 

Tendències poblacionals en 100 espècies 
d’ocells hivernants aquàtics i marins a 

Catalunya 2009-2020 (Ricard Gutiérrez) 
Taller 5 

Identificació de tres passeriformes 
balears: menjamosques gris balear 
(M.t.balearica), capsigrany balear 

(L.s.badius) i busqueret de Moltoni 
(S.subalpina) 

(Marc Illa Llobet) 

19:00 
19:15 

Tendència poblacional dels ocells aquàtics a 
València en el període 1988-2016  

(Toni Polo Aparisi) 

19:15 
19:30 

L’ús d’unitats autònomes de gravació de so 
per a  l’estudi de la migració postnupcial de 
l’abellerol (Merops apiaster) (Gerard Bota 

Cabau) 
19:30 
19:45 

Selecció d’hàbitat de la polla blava al delta 
de l’Ebre (Albert Bertolero) 

21:00 
23:00 SOPAR DEL CONGRÉS (menjador del Llatzeret) 

 
DILLUNS 12 D’OCTUBRE DE 2020 

 

HORARI SALA D’ACTES AULA 5 

10:30 
11:15 

XERRADA PLENÀRIA 
Recording nocturnal migration on islands 

(Magnus Robb) 

 
Projecció documental 

  
Fauna menorquina 

(Damià Riudavets Coll) 
Fundació Museu de Ciències 

Naturals de Menorca 
 

Passis: 10.45 h, 11.45 h, 12.45 h 
Durada: 36 minuts 

11:15 
11:45 PAUSA CAFÈ (menjador) 

11:45 
12:30 

XERRADA PLENÀRIA 
Tancant el cercle: l’ús aplicat de la ciència ciutadana 

(Gabriel Gargallo) 
12:30 
13:15 Cloenda 
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CONTRIBUCIONS WEB (disponibles al web del congrés a partir del 9 d’octubre) 
 

 
› Ús de les pedreres pel còlit negre (Oenanthe leucura) a les Terres de l’Ebre (Pere Josa 
Anguera) 
 
› La contaminación lumínica, una fuente de mortalidad para las aves marinas de Baleares 
(Airam Rodríguez) 
 
› Seguiment de l’hortolà de canyet iberoriental a s’Albufera de Mallorca per conèixer la 
tendència i distribució dels efectius reproductors (David García Jiménez) 
 
› Anàlisi de dades dels centres de recuperació per a la determinació del grau d'incidència de 
la pesca recreativa sobre les poblacions d'aus marines de les Pitiüses: Eivissa i Formentera (Maria 
Fargas Tarrida) 
 
› Evolution récente des communautés de passereaux au sein du réseau Natura 2000 en Catalogne 
nord (Florian Olivier) 
 
 

 
DOCUMENTAL “FAUNA MENORQUINA” de Damià Riudavets Coll (aula 5) 
 
Gravat íntegrament a Menorca. S’hi poden veure més de 100 espècies de fauna menorquina, 
especialment d'aus, en els seus hàbitats naturals. De cada espècie s'inclou el nom que li donam a 
Menorca i el nom científic. La finalitat que té la Fundació Museu de Ciències Naturals de 
Menorca. Col·leccions Carreras Torrent amb aquest documental és contribuir a la divulgació i el 
coneixement de la nostra fauna.  

 
 
 
Exposició “BALEARS, NATURA URGENT” – Vestíbul de les aules 
 
Autoria: Carlota Viada (SEO/BirdLife) - Projecte Actuacions per la Recuperació de les Espècies 
(ARES) 
Promotor: Servei de Protecció d'Espècies. Conselleria de Medi Ambient i Territori. Govern de les 
Illes Balears. 
 
Exposició divulgativa sobre fauna i flora amenaçada de les Illes Balears. Mostra informació sobre 
l'estat de conservació i els principals problemes de les aus del món rural, rapinyaires, flora 
amenaçada de Menorca, Pitiüses, Serra de Tramuntana de Mallorca i del litoral de Mallorca, 
invertebrats marins, amfibis i rèptils i un escarabat endèmic de Formentera. Cada panell inclou 
també un apartat amb propostes de què podem fer cadascú de nosaltres per ajudar a la seva 
conservació. 
 
 
 
 
 

https://cotpc.org/mapa
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  PRESENTACIÓ DE PÒSTERS  

Horari Dia Títol/autoria Sessió/Aula 

17:15 
17:25 10 

› Condicions ambientals i aus aquàtiques: el cas de 
l’Albufera des Grau, Menorca (Carles Barriocanal) 

› Evolució poblacional de la boscarla mostatxuda 
(Acrocephalus melanopogon) als Aiguamolls de 
l’Empordà (Albert Burgas Riera) 

SESSIÓ 1 
AULA 4  17:25 

17:35 10 

› La boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon) a 
l'illa de Menorca (Emili Garriga Marí)  

› L'ús aplicat de les dades de sinistralitat obtingudes 
gràcies a la ciència ciutadana (Gabriel Gargallo) 

17:35 
17:45 10 

› Creixement i potencial del turisme ornitològic al Parc 
Natural de Llevant (Cristian R. Altaba) 

› Patró de muda del voltor comú i altres resultats d'un 
anellament a llarg termini (Joan Aymerich) 

17:15 
17:25 10 

› Son Saura del Nord, la joia de la corona (Javier Méndez 
Chavero) 

› Resultados tras dos décadas de seguimiento 
ininterrumpido de la pardela cenicienta en el Parque 
Natural de Dragonera (Illes Balears) (Ana Sanz Aguilar) 

SESSIÓ 1 
AULA 6 

17:25 
17:35 10 

› Evolució de les colònies reproductores de gavina roja 
(Ichthyaetus audouinii) a Mallorca i Pitiüses (2004-2020) 
(Esteban Cardona) 

› Els Pilars d’Hèrcules i l’au marina més petita de la 
Mediterrània: la migració desconeguda dels escaterets 
(Hydrobates pelagicus) de l’illot Benidorm (Raül Ramos) 

17:35 
17:45 10 

› Dues noves parcel·les per al seguiment del virot petit 
(Puffinus mauretanicus) al Parc Nacional de Cabrera (Eva 
García Ortiz) 

› Estatus dels paràsits ibèrics (Stercorariidae) en el litoral 
valencià (Montse Ferrís Beltran) 

13:15 
13:25 11 

› Anàlisi de la gestió dunar en espais naturals protegits del 
litoral de Girona i el seu efecte en la població de corriol 
camanegre 2012-2020 (Emma Guinart) 

› Análisis bibliométrico del Anuari Ornitològic de les 
Balears 
(Carlos López-Jurado) SESSIÓ 2 

AULA 4 

13:25 
13:35 11 

› Atropellaments d’aucells a les carreteres de Mallorca 
(2012-2020) (Guillem Xavier Pons Buades) 

› Maratons ornitològiques cooperatives i confinades com 
a resposta a la pandèmia de COVID19 (Joan Ferré 
Manzanero) 

  PRESENTACIÓ DE PÒSTERS  

13:35 
13:45 11 

› El bosc de ribera (Victòria Climent Delgar) 
› Migració postnupcial del boscaler pintat gros (Locustella 

naevia) en una vall del Pirineu (Pere Josa Anguera) 
 

    

13:15 
13:25 11 

› La importancia de los seguimientos a largo plazo en 
conservación de la biodiversidad. Las aves marinas en la 
Reserva de Biosfera de Menorca (Félix de Pablo) 

› 25 anys de censos periòdics d'aus aquàtiques al PN de 
s'Albufera des Grau (Naima Montes Moreda) 

SESSIÓ 2 
AULA 6 

13:25 11 › El maniquí bec d’argent (Euodice cantans): una nova 
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13:35 espècie introduïda establerta al País Valencià? (Toni Polo 
Aparisi) 

› Tendència poblacional nidificant del corbmarí 
emplomallat en 4 espais naturals protegits del litoral de 
Girona 2000-2020 (Emma Guitart) 

13:35 
13:45 11 › Seguiment de la migració postnupcial d'ocells rapinyaires 

al País Valencià (Joan Ferré Manzanero) 
 
 
Xerrades plenàries  
 
Xerrada plenària 1: Ocells marins, a la corda fluixa 
 
PEP ARCOS, coordinador del Programa Marí de SEO/BirdLife 

Els ocells marins són espècies de famílies molt diverses que comparteixen un mateix ecosistema, 
la mar i el litoral, i són, majoritàriament, ocells que passen la seva vida en el medi marí i que, en 
el cas de moltes espècies, només s’acosten a terra ferma en l’època de nidificació. La 
Mediterrània té un elevat percentatge d’espècies endèmiques, una de les quals, la baldritja 
balear (Puffinus mauretanicus), endèmica de les Illes Balears, és l’au marina més amenaçada 
d’Europa. 

Resum de la xerrada 

Els marins són els ocells més amenaçats del planeta. Es farà un repàs a les espècies més 
importants de casa nostra i els seus problemes de conservació principals, així com a la feina que 
es duu a terme per conèixer-les millor i protegir-les. Es pararà especial atenció a la interacció 
entre ocells i pesca, per ser la darrera una de les activitats humanes que més importància té en la 
vida d'aquests ocells. 

Nota de premsa de la xerrada plenària 1 

ELS OCELLS MARINS, A LA CORDA FLUIXA 

Pep Arcos, responsable del Programa Marí de SEO/BirdLife, serà a l’octubre a Menorca per oferir 
una xerrada sobre els avanços en coneixement i conservació dels ocells marins, el grup d’aus més 

amenaçat del planeta 

L’eix vertebrador de la segona edició del Congrés d’Ornitologia de les Terres de Parla Catalana 
(COTPC), que se celebrarà al Llatzeret, del 10 al 12 d’octubre, seran els ocells marins, que 
constitueixen el grup d’aus més amenaçat del planeta. Són espècies de famílies molt diverses que 
comparteixen un mateix ecosistema, la mar i el litoral, i són, majoritàriament, ocells que passen 
la seva vida en el medi marí i que només s’acosten a terra ferma en l’època de nidificació. La 
decisió d’organitzar aquest 2n COTPC a Menorca, situada al bell mig d’una mar Mediterrània que 
té un elevat percentatge d’espècies endèmiques, no ha estat casualitat. La baldritja balear 
(Puffinus mauretanicus) és una espècie endèmica de les Illes –tota la població mundial es 
reprodueix aquí– i és l’au marina més amenaçada d’Europa. A més, a les Balears s’hi localitzen 
alguns enclavaments fonamentals per als ocells marins: l’arxipèlag de Cabrera, Dragonera, tots 
els illots adjacents de les Pitiüses, i, a Menorca, l’illa de l’Aire, la Mola –on hi ha la colònia més 
important de baldritja de l’illa– i el nord del terme de Ciutadella, amb una de les majors colònies 
de cria de baldritja grossa (Calonectris diomedea) de la Mediterrània occidental. Són, aquests, 
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factors que s’han tingut en compte per escollir el fil conductor del congrés i, també, per haver 
apostat per Menorca per a la seva celebració.  
La confirmació de l’assistència de Pep Arcos és una excel·lent notícia per avançar en la 
conscienciació dels problemes que afecten els ocells marins i la responsabilitat que l’activitat 
humana té en la seva preocupant situació. Arcos ha dedicat tota la seva carrera professional a 
l’estudi i la conservació d’aquestes aus. És llicenciat en biologia per la Universitat de Barcelona, 
on també es va doctorar amb un estudi sobre la interacció entre els ocells marins i la pesca a la 
Mediterrània, i, des de fa 15 anys, treballa a SEO/BirdLife, on és l’actual coordinador del 
Programa Marí. En la seva visita a Menorca farà un repàs a les espècies més importants d’ocells 
marins de casa nostra i als seus principals problemes de conservació, així com a la feina que es 
duu a terme per millorar-ne el coneixement i protegir-los. Alhora, pararà especial atenció en la 
interacció entre ocells i pesca, una de les activitats humanes que més influeix en la vida 
d'aquestes aus. 
La participació de Pep Arcos al COTPC 2020 se suma a les ja confirmades de Daniel Oro, 
investigador del CSIC, Magnus Robb, expert en la técnica de la NOCMIG, i Gerard Bota, 
responsable del Grup de Biologia de la Conservació del CTFC, tots ells investigadors de reconegut 
prestigi. 
La celebració del congrés a Menorca és possible gràcies al suport de l’Agència Menorca Reserva 
de Biosfera del Consell Insular de Menorca i el patrocini de la Fundació per a la Preservació de 
Menorca, la Fundació Marilles, l’Ajuntament de Maó i la Direcció General d’Espais Naturals i 
Biodiversitat del Govern de les Illes Balears, a més de la col·laboració d’una vintena d’entitats 
científiques i de divulgació. Les inscripcions s’han de fer a través de la pàgina web www.cotpc.org 
i el termini per presentar contribucions s’acaba el pròxim dilluns, dia 10 d’agost. 

Xerrada plenària 2: Extinció i resiliència: la importància de les escales i les no-linealitats 

 
DANIEL ORO, investigador del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i professor del 
Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB) 

El professor Oro estudia com fluctuen les poblacions animals en l’espai i en el temps. La seva 
feina teòrica, basada en models matemàtics que ens permeten acostar-nos a la complexitat del 
món animal i natural, s’aplica a la conservació de poblacions d’espècies amenaçades. Cal recordar 
que el 2n COTPC dedicarà una atenció especial als ocells marins i que a les Illes Balears hi ha una 
espècie endèmica, la baldritja balear (Puffinus mauretanicus), que és l’au marina més amenaçada 
d’Europa. 

Resum de la xerrada 

La resiliència és la capacitat per tamponar una pertorbació i evitar el col·lapse del sistema. Però 
mesurar la resiliència és un repte, donat que opera a moltes escales espai-temporals i que és un 
procés no-lineal. La xerrada abordarà aquests reptes i tractarà de com superar-los. 

Nota de premsa de la xerrada plenària 2 

El comitè organitzador del 2n Congrés d’Ornitologia de les Terres de Parla Catalana (COTPC) 
manté el calendari previst: del 10 al 12 d’octubre al Llatzeret de Maó. 

 
 
 

http://www.cotpc.org/
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L’INVESTIGADOR DEL CSIC DANIEL ORO, A MENORCA AQUESTA TARDOR 
 
La 2a edició del COPTC, en el qual es presentarà la feina dels diferents investigadors, grups 
ornitològics i entitats d’arreu de les terres de parla catalana en l’àmbit de l’ornitologia, va agafant 
forma. Tot i les dificultats derivades de la pandèmia, però amb la convicció que la situació 
sanitària seguirà millorant al ritme que ja ho fa actualment, les set entitats organitzadores, 
juntament amb l’Agència Menorca Reserva de Biosfera del Consell Insular de Menorca, mantenen 
el calendari previst. Amb les inscripcions ja en marxa, el comitè acaba de confirmar la presència 
de l’investigador del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) Daniel Oro. Oro és 
professor del Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB), on estudia com fluctuen les poblacions 
animals en l’espai i en el temps. La seva feina teòrica, basada en models matemàtics que ens 
permeten acostar-nos a la complexitat del món animal i natural, s’aplica a la conservació de 
poblacions d’espècies amenaçades. Cal recordar que el 2n COTPC dedicarà una atenció especial 
als ocells marins i que a les Illes Balears hi ha una espècie endèmica, la baldritja balear (Puffinus 
mauretanicus), que és l’au marina més amenaçada d’Europa.  
Aquesta tardor tindrem l’oportunitat d’escoltar Daniel Oro en una de les xerrades plenàries del 
congrés. Sota el títol “Extinció i resiliència: la importància de les escales i les no-linealitats”, Oro 
parlarà de resiliència -la capacitat de recuperar-se de situacions desfavorables o de risc- i del 
repte que suposa mesurar-la, donat que opera a moltes escales espai-temporals i que és un 
procés no-lineal. El Congrés d’Ornitologia de les Terres de Parla Catalana compta amb el patrocini 
de l’Ajuntament de Maó i de la Fundació per a la Preservació de Menorca i el suport d’una 
quinzena d’entitats d’investigació, divulgació i compromís amb la natura, l’ornitologia i la 
biodiversitat que col·laboren en les tasques de difusió. Per inscriure-s’hi, cal visitar el web 
www.cotpc.org. 
 
Xerrada plenària 3: Del coneixement a la gestió. Aspectes clau per a la conservació de la tórtora 
 
GERARD BOTA CABAU, responsable del Grup de Biologia de la Conservació del CTFC (Centre de 
Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya) 

L’equip del CTFC centra una part important de la seva recerca en l’estudi de les interaccions entre 
l’agricultura i les aus de conreu, sobretot en zones estepàries, per identificar els principals 
requeriments ecològics de les espècies d’aus i la seva relació amb les pràctiques agrícoles. Entre 
els seus objectius, hi ha el de transferir els criteris de la biologia de la conservació a totes les parts 
implicades en la gestió del territori i a les accions de planificació i disseny de les mesures de 
conservació de la biodiversitat. 

Resum de la xerrada 

La situació de la tórtora (Streptopelia turtur) a escala europea és delicada, amb una forta 
davallada poblacional a nivell global. Davant d'aquesta situació, ha sorgit un debat important 
sobre la sostenibilitat o no de seguir caçant-la i què cal fer per poder revertir la seva situació. En 
aquesta xerrada intentarem aportar informació que ajudi al debat. Presentarem resultats 
d'aspectes clau per a la seva gestió i conservació relatius a la seva caça, la migració, la 
reproducció i la selecció de l'hàbitat de l'espècie sobre la base dels estudis realitzats entre el CTFC 
i l’IREC-CSIC, en col·laboració amb altres institucions, durant els darrers tres anys. 
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Nota de premsa de la xerrada plenària 3 

LA CONSERVACIÓ DE LA TÓRTORA, UN REPTE PER A EUROPA 
 

Gerard Bota, responsable del Grup de Biologia de la Conservació del Centre de Ciència i 
Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), participarà en el 2n Congrés d’Ornitologia de les Terres 
de Parla Catalana amb una xerrada sobre la conservació d’aquesta espècie, que enguany, i per 

primera vegada, no es podrà caçar a Menorca. 
 
Parlar de la tórtora (Streptopelia turtur) és parlar del parrupeig tan característic del seu cant en 
els dies d’estiu. També és, per a molts i encara avui, parlar de caça. Aquesta espècie que es 
reprodueix en zones que combinen l’agricultura extensiva i els matollars, les pastures i el bosc, ha 
estat, tradicionalment, una espècie cinegètica important. En les darreres dècades, però, a l’igual 
que moltes altres espècies d’ambients agrícoles, s’ha constatat que es troba en una marcada 
regressió en tota la seva ruta migratòria de l’oest del Mediterrani. La intensificació de 
l’agricultura i la pèrdua d’hàbitats oberts en són les principals causes, i la caça és un factor que 
n’agreuja encara més la seva delicada situació. Cal recordar que l’espècie hiverna a l’Àfrica 
subsahariana i es reprodueix per tot Europa, i que a l’Estat espanyol hi ha el 50% de la població 
reproductora del continent. En aquesta ruta migratòria que la porta cap al Sahel, cada any se’n 
cacen més d’un milió d’exemplars només en els països europeus, una xifra molt per sobre del que 
l’espècie pot suportar. Si a la caça excessiva hi afegim la intensificació agrícola i la pèrdua 
d’hàbitats oberts, el resultat és que avui es troba més amenaçada que mai. Garantir la seva 
conservació s’ha convertit en un repte a escala europea. En aquest context, no és casualitat que 
aquesta temporada 2020-2021 sigui la primera que el Consell Insular ha prohibit la caça de la 
tórtora a Menorca.  
El Congrés d’Ornitologia de les Terres de Parla Catalana (COTPC), que se celebrarà al Llatzeret de 
Maó del 10 al 12 d’octubre, ha volgut contribuir a difondre la feina que s’està fent per afrontar 
aquest repte i ha convidat Gerard Bota Cabau, responsable del Grup de Biologia de la Conservació 
del CTFC, a fer-se càrrec d’una de les xerrades plenàries. L’equip del CTFC centra una part 
important de la seva recerca en l’estudi de les interaccions entre l’agricultura i les aus de conreu, 
sobretot en zones estepàries, per identificar els principals requeriments ecològics de les espècies 
d’aus i la seva relació amb les pràctiques agrícoles. Un dels objectius és transferir els criteris de la 
biologia de la conservació a totes les parts implicades en la gestió del territori i a les accions de 
planificació i disseny de les mesures de conservació de la biodiversitat.  
Gerard Bota recapturant una tórtora marcada l'any anterior amb un emissor GPS.  
En el cas concret de la tórtora, el CTFC treballa conjuntament amb l’Institut d’Investigació en 
Recursos Cinegètics del CSIC, a Ciudad Real, per generar un coneixement que contribueixi a 
combatre les amenaces que l’assetgen. En la xerrada que oferirà al congrés, Bota ens parlarà, 
entre altres, d’aspectes poc coneguts de la seva migració i selecció d’hàbitat gràcies al marcatge 
d’exemplars amb emissors GPS, dels resultats aconseguits sobre els seus paràmetres 
reproductors i de la sostenibilitat de la pressió cinegètica. Són, totes elles, qüestions clau per a la 
seva gestió i conservació, però alhora força desconegudes en les poblacions del sud d’Europa.  
El COTPC compta, en aquesta segona edició, amb el suport de l’Agència Menorca Reserva de 
Biosfera del Consell Insular de Menorca i amb el patrocini de l’Ajuntament de Maó i de la 
Fundació per a la Preservació de Menorca, a més de la col·laboració d’una quinzena d’entitats 
científiques i de divulgació. Per inscriure-s’hi, cal visitar el web www.cotpc.org. 
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Xerrada plenària 4: Recording nocturnal migration on islands 
 
MAGNUS ROBB, músic i ornitòleg, especialista en gravació de sons 

Robb és dels màxims experts internacionals en la tècnica de la NOCMIG (nocturnal migration, 
també anomenada NFC – nocturnal flight calls). És membre del projecte The Sound Approach, 
que busca documentar el més exhaustivament possible els sons dels ocells, amb una especial 
atenció en les espècies de la regió oest del Paleàrtic. Els integrants de The Sound 
Approach formen part del grup d’experts que ha creat un protocol per estandarditzar el 
monitoratge de vocalitzacions nocturnes, de manera que les gravacions i les dades que se’n 
deriven puguin ser utilitzades globalment. 

Resum de la xerrada 

Islands are special places for recording nocturnal bird migration. Magnus Robb has tried his luck 
on islands in the mid-Atlantic, off the Portuguese west coast, the western, central and eastern 
Mediterranean, the North Sea and the west coast of Scotland, and will tell us some of the more 
interesting results. Lighthouses in particular can be very productive for 'nocmig' recording. 
Curiosities of islands include the mixture of pelagic seabirds and migrating land birds, the higher 
potential for vagrants, and the chance to detect nocturnal migration in species undertaking sea 
crossings at night, but which normally migrate more by day. Magnus explains why he thinks 
islands like Menorca and Cabrera, among others, would reward the effort of having permanent 
recording stations for nocturnal migration. 

Nota de premsa de la xerrada plenària 4 

DESCOBRINT LA MIGRACIÓ NOCTURNA DELS OCELLS A TRAVÉS DELS SONS 

El músic i ornitòleg escocès Magnus Robb, convidat al 2n Congrés d’Ornitologia de les Terres de 
Parla Catalana per parlar de la cada vegada més coneguda tècnica d’enregistrament de les 

vocalitzacions que emeten els ocells en vol durant la nit (NOCMIG) 

La tècnica de NOCMIG (nocturnal migration, també anomenada NFC – nocturnal flight calls) és 
una metodologia per enregistrar el reclam dels ocells que migren de nit. Nascuda als Estats Units, 
la gravació nocturna i l’anàlisi i identificació posterior estan generant molt d’interès entre els 
ornitòlegs perquè permeten recollir dades valuoses sobre les migracions. S’ha de tenir present 
que gairebé  dues terceres parts de les espècies que, dos cops l’any, fan el llarg viatge entre les 
àrees de cria i les d’hivernada, ho fan de nit. Són, en bona part, ocells passeriformes i poder-les 
enregistrar suposa obtenir un coneixement fonamental tant des del punt de vista biològic i 
ecològic, com del de la conservació.  
El 2n Congrés d’Ornitologia de les Terres de Parla Catalana, que se celebrarà a Menorca l’octubre, 
ha recollit aquesta voluntat de seguir ampliant els coneixements sobre aquesta tècnica i ha 
convidat a un dels seus màxims experts, l’ornitòleg escocès Magnus Robb, que hi oferirà una 
xerrada plenària en la jornada de cloenda per posar de manifest la conveniència d’implantar 
aquesta metodologia a les illes mediterrànies, les quals juguen un paper clau en la migració de 
molts ocells europeus.  
Robb té una història curiosa darrere: va estudiar música a la Universitat de York i composició a 
Londres. La recerca de melodies per a les seves composicions el va portar a gravar el cant dels 
ocells i va quedar tan fascinat que, des de llavors, dedica bona part del seu temps a enregistrar i 
identificar reclams i, més concretament, a gravar ocells en migració nocturna a la península 
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Ibèrica i altres llocs d’Europa. Tant és així que ell mateix s’ha arribat a definir, no sense un punt 
d’humor, com a zoomusicòleg. El cert és que la seva formació musical li ha permès especialitzar-
se a entendre els patrons en el cant i a identificar sons molt específics. La seva feina ha quedat 
reflectida en diversos llibres del projecte The Sound Approach, que pretén documentar el més 
exhaustivament possible els sons dels ocells, amb una especial atenció en les espècies de la regió 
oest del Paleàrtic. Els integrants del projecte, a més, formen part del grup d’experts que ha creat 
un protocol per estandarditzar el monitoratge de vocalitzacions nocturnes, de manera que les 
gravacions i les dades que se’n deriven puguin ser utilitzades globalment.  
Robb serà a Menorca el 12 d’octubre per posar punt i final al 2n Congrés d’Ornitologia de les 
Terres de Parla Catalana. Aquesta edició compta amb el suport de l’Agència Menorca Reserva de 
Biosfera del Consell Insular de Menorca i el patrocini de la Fundació Marilles, l’Ajuntament de 
Maó i de la Fundació per a la Preservació de Menorca, a més de la col·laboració d’una vintena 
d’entitats científiques i de divulgació.  
L’organització ha anat adaptant el calendari a la situació generada per la pandèmia i, a banda de 
garantir el retorn del 100% de l’import de la inscripció en cas de suspensió, ha allargat el termini 
per a la recepció de propostes de contribució fins al 10 d’agost. Tota la informació està disponible 
al web www.cotpc.org.  
 
Xerrada plenària 5: Tancant el cercle: l'ús aplicat de la ciència ciutadana 
 
GABRIEL GARGALLO, director de l'Institut Català d'Ornitologia (ICO) 

L'ICO és una associació que es dedica a l’estudi i seguiment dels ocells i els seus hàbitats amb 
l’objectiu d’obtenir informació sòlida i imparcial que contribueixi significativament en les 
polítiques de conservació de la biodiversitat. L’ICO, essencialment, obté aquesta informació 
mitjançant el desenvolupament de multitud de projectes de seguiment basats en la ciència 
ciutadana. Aquests projectes, molts d’ells d’escala nacional i desenvolupats conjuntament amb 
els gestors del medi natural per tal de donar resposta directa als problemes de conservació, són 
possibles gràcies a la col·laboració de milers d'ornitòlegs voluntaris d’arreu de Catalunya. Durant 
els darrers anys, a més, l'ICO també ha jugat un paper clau en el desenvolupament de dos dels 
projectes de ciència ciutadana més ambiciosos a escala continental: el segon Atles dels ocells 
nidificants a Europa i l'EuroBirdPortal. 

Resum de la xerrada 

Tot i que, actualment, la ciència ciutadana està molt de moda no és, ni de llarg, un fenomen de 
recent creació. L'ornitologia, de fet, té una llarga tradició en el desenvolupament de projectes de 
recerca i seguiment que es basen en la informació recollida de manera estandarditzada per gran 
quantitat de voluntaris. Els seguiments d'ocells comuns i l'anellament científic d'ocells en són 
alguns bons exemples. Tan ben establerts, que ja estaven en marxa dècades abans que el terme 
ciència ciutadana es comencés a fer servir. El que és més rellevant, però, és que la ciència 
ciutadana en el camp de l'ornitologia també és pionera en l'ús aplicat dels seus resultats en la 
gestió i conservació de la biodiversitat i del medi natural en el seu conjunt. D'aquesta manera, el 
ciutadà, gràcies al seu paper actiu en la recollida de dades, passa a ser també un actor clau en la 
presa de decisions que milloren el conjunt de la seva societat. 

 

 

http://www.cotpc.org/
https://www.ebba2.info/
https://www.ebba2.info/
https://www.eurobirdportal.org/cat
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Nota de premsa xerrada plenària 5 

LA CIÈNCIA CIUTADANA, XARXES DE VOLUNTARIAT QUE ENS AJUDEN A CONÈIXER I MILLORAR EL 
MÓN 

L’Institut Català d’Ornitologia (ICO) és un referent en el desenvolupament de projectes de 
seguiment d’ocells basats en la ciència ciutadana. Gabriel Gargallo, director general de l’ICO, en 

parlarà al 2n Congrés d’Ornitologia de les Terres de Parla Catalana (Menorca, del 10 al 12 
d’octubre) 

Xarxes de milers de voluntaris d’àmbits ben diversos s’organitzen arreu del món per recollir 
dades prou estructurades com per fer-ne un ús científic, aprofundir en el coneixement del nostre 
entorn i aplicar aquests coneixements en la seva millora. És el que s’anomena ciència ciutadana, 
la recerca científica que compta amb la implicació activa del públic no especialitzat o no 
professional. En el cas de l’ornitologia, té una llarga tradició, amb multitud d’iniciatives que 
parteixen d’aquesta base de col·laboració desinteressada de milers de persones i, a Catalunya, hi 
ha una entitat pionera en la seva aplicació. És l’Institut Català d’Ornitologia (ICO), una associació 
que es dedica a l’estudi i seguiment dels ocells i els seus hàbitats amb l’objectiu d’obtenir 
informació sòlida i imparcial que contribueixi significativament en les polítiques de conservació 
de la biodiversitat. L’ICO obté aquesta informació, essencialment, gràcies a multitud de projectes 
de seguiment basats en la ciència ciutadana. Aquests projectes, molts d’ells d’escala nacional i 
duts a terme conjuntament amb els gestors del medi natural, són possibles gràcies a la 
col·laboració de milers d'ornitòlegs voluntaris d’arreu de Catalunya. El 2n Congrés d’Ornitologia 
de les Terres de Parla Catalana (COTPC) comptarà amb unes quantes comunicacions relacionades 
amb aquesta forma de treballar i, sobretot, amb una xerrada plenària a càrrec del director 
general de l’ICO, Gabriel Gargallo.  
Entre els ornitòlegs, el nom de Gargallo s’associa a la identificació, la muda i la datació dels ocells, 
àmbits en els quals és un reconegut expert, però la feina de l’ICO l’ha convertit, també, en un 
referent en el camp de la ciència ciutadana i la seva aplicació en la gestió i la conservació de la 
biodiversitat i del medi natural en el seu conjunt. En l’àmbit internacional, la seva empenta ha 
estat essencial per al desenvolupament de l'EuroBirdPortal, un dels projectes de ciència 
ciutadana més ambiciosos a escala europea. 
Gargallo serà al COTPC amb una xerrada titulada “Tancant el cercle: l'ús aplicat de la ciència 
ciutadana” i la seva presència se suma a un llistat de ponents del congrés de primera línia: Pep 
Arcos, coordinador del Programa Marí de SEO/BirdLife, Daniel Oro, investigador del CSIC, Magnus 
Robb, expert en la tècnica de la NOCMIG -gravació dels sons dels ocells en vol nocturn-, i Gerard 
Bota, responsable del Grup de Biologia de la Conservació del Centre de Ciència i Tecnologia 
Forestal de Catalunya. 
La celebració del congrés a Menorca és possible gràcies al suport de l’Agència Menorca Reserva 
de Biosfera del Consell Insular i el patrocini de la Fundació per a la Preservació de Menorca, la 
Fundació Marilles, l’Ajuntament de Maó i la Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat del 
Govern de les Illes Balears, a més de la col·laboració d’una vintena d’entitats científiques i de 
divulgació. Tindrà lloc al Llatzeret del 10 al 12 d’octubre i comptarà amb 150 assistents. De fet, 
l’èxit de la convocatòria ha estat tan gran que l’organització ha hagut de tancar les inscripcions 
molt abans del previst per ajustar-se a les normatives vigents amb motiu de la pandèmia.  

https://eurobirdportal.org/cat


2n Congrés d’Ornitologia de les Terres de Parla Catalana   Illa del Llatzeret, Maó   10-12 d’octubre de 2020 

 29 

Llista completa de les contribucions  

Contribucions orals Nom del ponent 
Canvis en el pes i temps de parada de passeriformes durant la migració de primavera 
al mediterrani occidental: el cas dels aiguamolls de l’empordà i l’illa de l’aire (1993-
2018) 

Carles Barriocanal 
Lozano 

Condicions ambientals i aus aquàtiques: el cas de l’albufera d’es grau (Menorca, Illes 
Balears) 

Carles Barriocanal 
Lozano 

Noves aus reproductores a Menorca al segle XXI Javier Méndez Chavero 
Son Saura del Nord, la joia de la corona Javier Méndez  
Resultados de la prospección de roedores en islotes de las Islas Baleares Eva García 
La Migración de Rapaces sobre Mallorca Daniel Hinckley 
Un exemple de gestió de control de depredadors d'una colònia de virot gros. El cas de 
Cala Morell (Menorca) Ivan Ramos 
El picaplatges camanegre a les illes Balears: estima poblacional, cartografia i estat de 
conservació Jordi Serapio 
Identificació de tres passeriformes balears: menjamosques gris (M.t.balearica), 
capsigrany balear (L.s.badius) i busqueret de Moltoni (S.subalpina) Marc Illa Llobet  
El milano real en la Reserva de Biosfera de Menorca, un éxito de conservación Félix de Pablo 
Dades preliminars de la hivernada de cinc espècies de limícoles al Salobrar de Campos, 
Mallorca Pere Joan Garcias Salas  
La importancia de los seguimientos a largo plazo en conservación de la biodiversidad. 
Las aves marinas en la Reserva de Biosfera de Menorca Félix de Pablo 
Perspectives per a la conservació dels aucells marins al Parc natural de Llevant Cristian R. Altaba 
Dues noves parcel·les per al seguiment del virot petit (Puffinus mauretanicus) al Parc 
Nacional de Cabrera Eva María García Ortiz 
La RAM – Xarxa d'observació d'Aus i Mamífers marins Neus Matamalas 
Centres de Recuperació de Fauna i conservació dels ocells: el cas de Menorca Míriam García Vendrell 
20 anys d’estacions d’anellament constant a Menorca Oscar García 
Pla Terrasse: un pla multiespècies de recuperació, conservació i seguiment per als 
rapinyaires de les Illes Balears Carlota Viada 
Recuperació del Charadrius alexandrinus (picaplatges camanegre) a l'àmbit del Parc 
Natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera (illes Balears), conseqüència de l'estat 
d'alarma COVID-19. L'ús de les fonts orals Vicent Forteza Pons 
El marineret Hydrobates pelagicus a l'illa de l'Aire, Menorca Santi Catchot 
Evolucio de la població reproductora de l'àguila peixatera (Pandion haliaetus) a les illes 
balears i programa de marcatge d'exemplars amb anelles de colors Rafel Triay 
NOCMIG: the contribution of nocturnal migration monitoring to the knowledge of 
birds in the Western Mediterranean region Lluís Brotons  
La gestió de l’hàbitat modifica els patrons de desplaçament post-reproductor dels 
sisons Tetrax tetrax a la plana de Lleida Santi Mañosa 
L’ús d’unitats autònomes de gravació de so per a  l’estudi de la migració post-nupcial 
de l’abellerol (Merops apiaster) Gerard Bota Cabau 
El confinament per la COVID-19 i el seu efecte sobre el ocells urbans Oscar Gordo Villoslada 
Avaluació del risc d’exposició a llavors tractades amb plaguicides en una comunitat 
d’ocells de la província de Girona Carlos Santisteban 
Fenologia, origen i moviments locals de la gavina riallera durant la hivernada a 
Barcelona Raül Aymí 
Efecte de la  matriu paisatgística i de l’estructura i gestió dels boscos de ribera sobre la 
comunitat d’ocells en conques fluvials de la regió mediterrània Jordi Camprodon 
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Selecció d’hàbitat de la polla blava al delta de l’Ebre Albert Bertolero 
Comportament de nidificació i incubació del sisó (Tetrax tetrax) a la plana de Lleida Francesc Cuscó 
Protegint nius en entorns urbans mitjançant la mobilització de dades de ciència 
ciutadana Xavier Riera 
Tendències poblacionals en 100 espècies d’ocells hivernants aquàtics i marins a 
Catalunya 2009-2020 Ricard Gutiérrez 
Evolució a llarg termini de la selecció de l'hàbitat de nidificació de l'astor (Accipiter 
gentilis) en boscos de coníferes mediterranis Júlia Alcaraz Capsada 
La reproducció del rasclet (Porzana pusilla) a l'Empordà. Primers resultats d'un 
seguiment específic Albert Burgas 
Patró de muda del voltor comú i altres resultats d'un anellament a llarg termini Carles Durà 
L'ús aplicat de les dades de sinistralitat obtingudes gràcies a la ciència ciutadana Carles Durà 
El portal de marques especials de l’OCA. Un gran avanç en la gestió de les lectures 
d’anelles Oriol Clarabuch 
Temporal Gloria, confinament i seguiment: experiència a la desembocadura de la 
Tordera Enric Badosa 
L’Atles dels ocells nidificants d’Europa: distribucions en un món en canvi Sergi Herrando 
Bioacoustic variation in Wren Troglodytes troglodytes populations on Welsh islands Aurora Rodríguez 
Where they go to take a break during the incubation? Breeding storm petrels 
(Hydrobates pelagicus melitensis) cover long distances to feed themeselves Andreu Rotger  
Dinàmica espaciotemporal del comportament de repòs de la baldriga cendrosa 
mitjançant l’ús de dispositius GPS Irene Díez 
Anàlisis espaciotemporals sobre dades de seguiment GPS mostren cicles diaris en les 
interaccions entre la gavina corsa i les activitats pesqueres 

Jazel Ouled-Cheikh 
Bonan 

Factores que afectan a la supervivencia y éxito reproductor del paíño mediterráneo Ana Sanz Aguilar 
Aproximacions demogràfiques per avaluar l’estat de conservació dels dos procel·làrids 
a terres de parla catalana: la Baldriga i el Virot petit Meritxell Genovart 
Fenologia de la coloració en potes i bec del corb marí emplomallat mediterrani 
(Phalacrocorax aristotelis desmarestii) Carles Tobella  
Quines fonts de variabilitat isotòpica de la xarxa tròfica marina són importants per tal 
d’interpretar correctament la dieta de les aus marines? Aina Giner-Navas 
Variabilitat en la dieta de la baldriga cendrosa com a indicador de les dinàmiques de 
l'ecologia de l'espècie Clara Sisquella-Andrés 
La influència de l'activitat pesquera sobre el moviment dels ocells marins a través de 
detectors de radar marí Leia Navarro-Herrero 
¿Es la RAMPE una solución para la conservación de las aves marinas costeras? Diego Vicente 
Canvis de dieta en espècies oportunistes: la dieta del gavià de potes grogues (Larus 
michahellis) a les Illes Medes durant les darreres dècades inferida mitjançant l’anàlisi 
d’isòtops estables Raül Ramos 
Els Pilars d’Hèrcules i l’au marina més petita de la Mediterrània: la migració 
desconeguda dels escaterets (Hydrobates pelagicus) de l’illot Benidorm Raül Ramos  
El desenvolupament de la placa incubatriu com a mètode per a distingir l’edat i 
l’estatus reproductor en la baldriga cendrosa Júlia Romero-Coll  
Concentracions de l’ocell de tempesta Hydrobates pelagicus a instal·lacions aqüícoles 
de tonyina roja Thunnus thynnus al Golf de Sant Jordi Pere Josa 
La dieta del corb marí emplomallat com a eina d’avaluació de les comunitats de peixos 
litorals Carles Tobella  
Tres días que cambiaron la Historia: efectos poblacionales a largo plazo de un evento 
meteorológico extremo María Calahorra Valle 
Causes d'ingrés de l'òliba Tyto alba en els centres de recuperació de fauna del País 
Valencià Montse Ferrís Beltran 
Tendència poblacional dels ocells aquàtics a València en el període 1988-2016 Toni Polo Aparisi 
Introducció a les aus nidificants de la comarca dels Ports (País Valencià) (2012-2019) Daniel Gracia 
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Evolució de les aus nidificants a la ciutat de Castelló de la Plana (Plana Alta, País 
Valencià) durant el període 2007-2017 Joan Castany 
Nedar a contracorrent: competència interespecífica de Charadrius alexandrinus per la 
primera línia de platja Xavier Roig i Munar 

Pòsters Nom del ponent 
La boscarla mostatxuda Acrocephalus melanopogon a l'illa de Menorca Emili Garriga Marí 
Creixement i potencial del turisme ornitològic al Parc natural de Llevant Cristian R. Altaba 
Análisis Bibliométrico del Anuari Ornitològic de les Balears Carlos López Jurado 
Evolució de les colònies reproductores de gavina roja (Ichthyaetus audouinii) a 
Mallorca i Ptiüses (2004-2020) Esteban Cardona 
Atropellaments d’aucells a les carreteres de Mallorca (2012-2020) Guillem X. Pons 
Evolució poblacional de la boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon) als 
Aiguamolls de l’Empordà Albert Burgas 
Anàlisi de la gestió dunar en espais naturals protegits  del litoral de girona i el seu 
efecte en la població del corriol camanegre  2012-2020 Emma Guinart 
Tendència poblacional nidificant del corbmarí emplomallat en 4 espais naturals 
protegits del litoral de girona 2000-2020 Emma Guinart 
Migració postnupcial del boscaler pintat gros (Locustella naevia) en una vall del 
Pirineu. Pere Josa 
El bosc de ribera Victoria Climent 
Maratons ornitològiques cooperatives i confinades.  Com a resposta a la pandèmia de 
covid-19 Joan Ferré 
Resultados tras dos décadas de seguimiento ininterrumpido de la pardela cenicienta 
en el parque natural de dragonera (Illes Balears) Ana Sanz Aguilar 
Seguiment de la migració postnupcial d'ocells rapinyaires al País Valencià Pedro A. del Baño 
Estatus dels paràsits ibèrics (Stercorariidae) en el litoral valencià Montse Ferrís Beltran 
El maniquí bec d’argent Euodice cantans: una nova espècie introduïda establerta al 
País Valencià? Toni Polo Aparisi 
25 anys de censos periòdics d'aus aquàtiques, al PN de s'Albufera des Grau Naima Montes 

Contribucions  WEB Nom del ponent 
Ús de les pedreres del còlit negre Oenanthe leucura a les Terres de l’Ebre Pere Josa 
La contaminación lumínica, una fuente de mortalidad para las aves marinas de 
Baleares Airam Rodríguez 
Evolution récente des communautés de passereaux au sein du réseau Natura 2000 en 
Catalogne nord Florian Olivier 
Seguiment de l’hortolà de canyet iberoriental a s’Albufera de Mallorca per conèixer la 
tendència i distribució dels efectius reproductors David García 
Anàlisi de dades dels centres de recuperació per a la determinació del grau 
d'incidència de la pesca recreativa sobre les poblacions d'aus marines de les Pitiüses 
(Eivissa i Formentera) Maria Fargas 
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