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Introducció 

Els dies 10, 11 i 12 d’octubre de 2020 va tenir lloc a les instal·lacions de l’illa del Llatzeret (Maó) el 2n Congrés 
d’Ornitologia de les Terres de Parla Catalana (COPTC). El fil conductor escollit per a aquesta segona edició van 
ser els ocells marins, amb el lema “Ocells marins: un tresor en perill”.  

El comitè organitzador va estar integrat per representants de les sis entitats impulsores, a més d’un membre 
de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera del Consell Insular de Menorca (CIMe), coorganitzadora d’aquesta 
edició. Els membres del comitè designats van ser Xavier Riera i Marina Cuito de l’Institut Català d’Ornitologia 
(ICO), Joan Castany del Grup Au de Castelló,  Manolo Suárez del Grup Balear d’Ornitologia de Mallorca (GOB), 
Clara Pladevall del Centre d’Estudis de la Neu i de la Muntanya d’Andorra (CENMA), Joan Ferré de la Societat 
Valenciana d’Ornitologia (SVO) i Joan-Claudi Tocabens del Groupe Ornithologique du Roussillon (GOR). Per 
part de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera es va nomenar com a representant Irene Estaún, directora 
insular de Reserva de Biosfera del CIMe. Raül Escandell, de la Societat Ornitològica de Menorca (SOM), va ser 
escollit coordinador del congrés i Ariadna Ferrer la secretària. Es va nomenar president del II COTPC a Rafel 
Triay, president de la SOM. 

Quant al comitè científic, encarregat de valorar les contribucions i de decidir-ne la idoneïtat i qualitat, va estar 
encapçalat i coordinat pel Dr. Miguel McMinn, biòleg i membre de la Societat d'Història Natural de les 
Balears. En aquest segon congrés es va decidir ampliar el comitè, tant per repartir més la feina d’avaluació de 
les contribucions com per fer-lo paritari. Van formar-ne part el Dr. Félix de Pablo Pons de l’Agència Menorca 
Reserva de Biosfera, la Dra. Isabel Afán Asencio de la Estación Biológica de Doñana – CSIC, la Dra. Margarida 
Barceló Serra de l’Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA), la Dra. Vero Cortés de SEO/BirdLife, la 
Dra. Marta Cruz Flores de la Universitat de Barcelona i de SEO/BirdLife, el Dr. Benjamin Komac de la Unitat 
de Medi Biòtic del CENMA-IEA, el Dr. Germán López Iborra de la Universitat d’Alacant, el Sr. Rafel Triay Bagur 
de la Societat Ornitològica de Menorca, el Sr. Toni Polo Aparisi de la Societat Valenciana d’Ornitologia, el Dr. 
Josep Rost de la Universitat de Vic, la Dra. Teresa Militão de la Universitat de Barcelona, la Dra. Virginia 
Morera-Pujol de l’IRBio i de la Universitat de Barcelona , el Dr. Javier Quesada del Museu de Ciències 
Naturals de Barcelona, la Dra. Sofia Rivaes de SEO/BirdLife, la Dra. Esther Sebastián González de la 
Universidad Miguel Hernández i la Sra. Laura Zango Palau de la Universitat de Barcelona. 

 

 

 

Aquest congrés va estar marcat per la incertesa provocada per la situació sanitària gairebé des de la primera 
reunió del comitè organitzador, que es va celebrar a Perpinyà a principis de febrer de 2020. El confinament 
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total acordat pel govern espanyol a mitjans març i la posterior evolució de la pandèmia no garantien la 
celebració d’aquest segon COTPC, però la decisió valenta del comitè organitzador i la confiança i l’entusiasme 
del món ornitològic van fer possible l’èxit de l’esdeveniment. Així, el 10 d’octubre a les 10 h del matí es va 
inaugurar el II COTPC a l’illa del Llatzeret, a Maó, amb l’assistència de 140 congressistes i un programa de 82 
contribucions (54 orals, 23 pòsters i 5 WEB), 5 xerrades plenàries i 5 tallers. A l’acte d’inauguració hi varen ser 
presents el president del congrés i president de la SOM, el Sr. Rafel Triay, la consellera de Medi Ambient i 
Reserva de Biosfera del CIMe, la Sra. Maite Salord, el Sr. Llorenç Mas, director general d'Espais Naturals i 
Biodiversitat del Govern Balear, la Sra. Conxa Juanola, 1a tinent d’Alcaldia de Cultura i Medi Ambient de 
l’Ajuntament de Maó, la Sra. Marisa Álvarez, regidora de Medi Ambient des Castell, i la Sra. Estefania 
Medina, regidora de Medi Ambient de Sant Lluís. Va disculpar la seva assistència la directora executiva de la 
Fundació per a la Preservació de Menorca (MPF), la Sra. Rebecca Morris, i el director de la Fundació Marilles, 
el Sr. Aniol Esteban.  

 

 

Taula presidencial amb el president del congrés al centre i la resta d’autoritats presents a la inauguració. 

 

Inscripcions 

Les inscripcions es van obrir el mes d’abril, amb la següent taula de preus. S’ha de dir que el comitè 
organitzador va decidir mantenir les quotes de l’any 2018 per facilitar les inscripcions, valorant que només 
arribar a Menorca ja podia suposar un hàndicap econòmic: 

 

 Bonificada (fins 31 d’agost) Estàndard (fins 30 de 
setembre) 

Socis entitats organitzadores 50 € 70 € 

Socis estudiants o aturats 40 € 60 € 

No socis 75 € 95 € 

No socis estudiants o aturats 65 € 85 € 

Sopar diumenge (opcional) 25 € 25 € 
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Les inscripcions incloïen l’accés al congrés, dret a presentar dues contribucions, identificador de polsera, 
carpeta amb el programa i bloc per a notes i bolígraf, a més dels dinars de dissabte i diumenge i les pauses 
cafè de dissabte matí i tarda, diumenge matí i tarda i dilluns matí. 

Donada la capacitat de la sala d’actes del Llatzeret, en un principi no es va establir cap límit d’inscripcions, 
però a causa de les restriccions imposades pel Govern Balear a causa de la pandèmia de la COVID-19, es va 
haver de posar un límit que permetés a l’organització complir amb la normativa. En aquest sentit, la capacitat 
màxima permesa per celebrar congressos en llocs tancats estava legalment establerta en 150 persones. Per 
aquest motiu, i, una vegada més, a causa de l’èxit de la convocatòria, es van haver de tancar les inscripcions 
molt abans de la data establerta. Finalment, després d’algunes cancel·lacions i l’entrada de persones de la 
llista d’espera que es va habilitar expressament per donar resposta a la situació canviant en la qual es va anar 
organitzant el congrés, les inscripcions es van tancar en 140 persones. 

Tant aquesta circumstància com totes les informacions relacionades amb l’actualitat del congrés es van anar 
publicant a la secció novetats del web del congrés, www.cotpc.org, punt neuràlgic de tota la informació 
generada pel COTPC.  

Cal destacar que per formalitzar la inscripció, sempre a través del formulari del web, es va establir 
l’obligatorietat d’haver fet el pagament, tal com es va recomanar a l’acta del 2018, per evitar baixes de 
darrera hora i no deixar ningú fora per aquest motiu. Es va habilitar un compte de PayPal (gestionat per l’ICO) 
i es va facilitar el nombre de compte de la SOM per a qui volgués fer el pagament per transferència, amb 
l’obligatorietat d’enviar el justificant de pagament per mail per finalitzar el procés d’inscripció.  

 

Contribucions 

Es van establir tres formats de contribució per presentar al congrés: oral, pòster i web, tal com ja es va fer 
durant el primer COTPC. La data límit per enviar contribucions va quedar fixada pel 15 de juliol, encara que 
després es va allargar el termini fins al 10 d’agost. Per enviar les contribucions, feia falta estar prèviament 
inscrit i, per tant, disposar d’un usuari que donava accés al formulari de les contribucions. Cada inscrit podia 
enviar fins a tres propostes, tal com es va establir per part del comitè organitzador, una més que l’any 2018. 

Es van rebre 82 contribucions: 5 WEB, 16 pòsters i 61 orals. Amb la idea de no deixar ningú fora de les 
presentacions orals, conscients que la celebració del congrés a Menorca en unes circumstàncies sanitàries 
complicades i canviants, es va decidir duplicar l’espai de presentacions i habilitar una nova sala d’actes. 
Aquesta sala, originalment amb un aforament de 90 persones, va quedar reduïda a una capacitat 45 places 
degut a les normes de distància personal. D’aquesta manera, sempre hi va haver dues presentacions 
paral·leles, ja fossin dues orals, presentació de pòsters i oral o oral i tallers. 

Les contribucions més ben valorades per part del comitè científic es van dur a terme a la sala d’actes 
principal. Les altres es van programar a la sala amb menys capacitat. Val a dir que, en alguns casos, aquesta va 
quedar petita davant l’interès generat entre els assistents. 

Per evitar els petits conflictes apareguts a l’edició de 2018, es va assegurar com a mínim una presentació per 
territori a la sala principal, tot i tenir puntuacions menys elevades. 

 

 

 

http://www.cotpc.org/
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Tallers 

Durant la primera reunió d’organització celebrada a Perpinyà es va decidir continuar amb la celebració 
paral·lela de diferents tallers, fent una primera llista de possibles temàtiques. Finalment, els tallers que es van 
dur a terme van ser els següents:  

Taller 1 - ConfiNATs amb prismàtics al terrat, una quarantena seguint els ocells i la natura des de casa, en 
xarxa (Toni Llobet) 

Taller 2 - Tutorial ornitho: com entrar i consultar dades a ornitho i l'app Naturalist (Gabriel Gargallo) 

Taller 3 - Com identificar els limícoles de les Balears. Si és que això és possible (Pere Joan Garcias Salas) 

Taller 4 - Introducció a la gravació diürna d'ocells i al CSR (Continous Sound Recording). Equipament i edició 
d'arxius (Xavier Riera) 

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)  

En general, sempre segons el qüestionari d’avaluació enviat un cop finalitzat el congrés a totes les persones 
inscrites, es valora positivament la celebració de diferents tallers durant la celebració del congrés, encara que 
això signifiqui deixar d’escoltar alguna contribució. 

 

Organització i comunicacions 

Durant la reunió d’avaluació del COTPC 2018 celebrada al Museu de Ciències Naturals de Barcelona el 2 
d’octubre es decidí, ja de forma definitiva, que l’edició del 2020 se celebraria a Menorca, amb organització a 
càrrec de la Societat Ornitològica de Menorca (SOM). Durant aquesta jornada es pactà, també, la celebració 
de la primera reunió organitzativa a principis de febrer a Perpinyà, on es van establir les línies de feina per al 
congrés del 2020. 

Les entitats organitzadores continuen essent les mateixes del 2018, amb la inclusió de l’Agència Reserva de 
Biosfera del Consell Insular de Menorca, peça clau per poder dur a terme el congrés a l’illa de Menorca. 

Després d’unes setmanes intenses d’actualització i preparació de la pàgina web, a principis d’abril es va enviar 
la primera circular a tots els grups organitzadors amb les dades més importants i la calendarització ja tancada, 
com es mostra al quadre següent:  
 
 

Obertura d'inscripcions (bonificades) abril 

Tramesa de contribucions  abril 

Tancament de recepció de propostes 29 de juny 

Publicació del programa  1 de setembre  

Tancament d'inscripcions bonificades 31 d’agost  

Tancament d'inscripcions  30 de setembre  

Celebració del congrés  10-12 d'octubre  
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En aquell mateix moment també s’inicià la campanya per aconseguir el màxim nombre d’entitats 
col·laboradores, molt importants a l’hora de fer difusió a través de les xarxes socials per, d’aquesta manera, 
arribar al màxim nombre possible de persones interessades en l’ornitologia. 

La segona circular es va enviar el 20 de juliol i en ella s’informava de les darreres novetats, com l’ampliació del 
termini per presentar contribucions i la possibilitat de presentar dues contribucions orals en lloc d’una. 
També s’anunciava la confirmació de quatre xerrades plenàries. 

La tercera circular es va enviar a mitjans setembre. S’informava de les novetats d’interès, a més de la 
normativa COVID establerta pel Govern de les Illes Balears. S’ha de tenir en compte que l’organització del 
congrés a una illa dintre d’una illa, i amb les normes d’obligat compliment referides a la pandèmia del 
coronavirus, complicaven molt el normal desenvolupament del congrés i la informació donada als 
congressistes havia de ser molt clara i extensa. 

A més de les circulars enviades directament a totes les persones apuntades al congrés, la incorporació d’una 
pestanya de novetats al web del congrés va permetre que tothom s’assabentés de les notícies sorgides de 
l’organització de forma immediata. Val a dir que la pàgina web havia de ser bastant estàtica, però la situació 
excepcional d’aquest 2020 i la necessitat de millorar-la i ampliar-la, van demanar moltes modificacions i 
dedicació, tant per part del tècnic com de l’equip de la SOM.  

 

Espais 

Totes les activitats del congrés es van dur a terme a l’illa del Llatzeret, un espai prou gran i molt ben preparat 
per a esdeveniments com aquest. Es van utilitzar quatre sales per dur a terme totes les activitats, totes en un 
mateix edifici dividit en dues plantes. A la planta baixa, la sala d’actes principal, amb capacitat per a 300 
persones, tot i que la reducció per la COVID, com s’ha comentat, ho va deixar en 150. A la mateixa sala es va 
situar l’oficina d’acreditacions i les taules informatives. 

 

 

Sala d’actes principal, situada a la planta baixa de l’espai de congressos del Llatzeret. 
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Al pis superior es van preparar quatre sales més, dues per als pòsters, una altra per a presentacions orals i per 
als tallers i una darrera per al personal de Creu Roja, que va romandre al Llatzeret durant totes les hores 
d’activitats.  

A pocs metres d’aquest edifici s’hi troba el menjador, on es van dur a terme tots els àpats, tant les pauses 
cafè, com els dinars de dissabte i diumenge i el sopar del congrés de diumenge. Es tracta d’una sala gran, amb 
capacitat per a prop de 400 persones i amb prou finestres per poder orejar-la, complint així amb les 
exigències sanitàries relacionades amb la COVID-19. 

 

 

Imatge del menjador durant un dels àpats del congrés. 

 

En un altre edifici del complex de construccions del Llatzeret es va posar en funcionament un servei de bar. 

Per a les activitats de dilluns, a causa de les condicions meteorològiques que van impossibilitar viatjar per 
mar fins a l’illa del Llatzeret, l’activitat es va desplaçar al teatre de l’Orfeó Maonès, dins el nucli urbà de Maó. 
Val a dir que l’organització disposava, des del mes de març, d’una reserva per si el temps impedia accedir al 
Llatzeret, però els aforaments imposats per la pandèmia van fer inviable l’ús d’aquestes instal·lacions 
alternatives. Amb l’ajuda del personal i regidoria de Cultura i Medi Ambient de l’Ajuntament de Maó, es va 
poder disposar de l’Orfeó Maonès, on es van desenvolupar les plenàries del dilluns, la presentació del 
documental “Fauna menorquina”, el lliurament de la distinció a la Secció de Ciències Naturals de l’Institut 
Menorquí d’Estudis (IME) atorgada per l’organització del COTPC i finalment l’acte de cloenda, que va comptar 
amb l’assistència del director insular de projectes sostenibles de la Conselleria de Medi Ambient del CIMe, el 
Sr. Isaac Olives. 

 

Organització i materials 

El primer i més important per poder dur a terme aquest congrés a Menorca era la captació de patrocinadors. 
La SOM és una entitat petita que no podria fer-se càrrec de tot el pressupost necessari sense aquesta ajuda 
econòmica.  La primera empenta, bàsica per decidir-nos a tirar endavant l’organització, va ser la col·laboració 
de l’Agència Reserva de Biosfera del CIMe, ajuda tant econòmica com de cessió de les instal·lacions 
necessàries. A partir d’aquest moment, es va continuar fent feina per aconseguir el finançament necessari, 
obtenint el patrocini de diferents entitats i administracions. Aquestes són, per ordre d’aportació econòmica, la 
Fundació per a la Preservació de Menorca, la Fundació Marilles, l’Ajuntament de Maó, la Direcció General 
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d'Espais Naturals i Biodiversitat del Govern Balear, l’Ajuntament de Sant Lluís i, finalment, l’Ajuntament des 
Castell. 

Per a l’organització del congrés, la SOM va nomenar un coordinador general i va contractar una persona per 
dur a terme la feina de secretaria. Aquestes dues persones van ser les encarregades de totes les tasques 
organitzatives i del contacte amb les altres entitats organitzadores, col·laboradores i patrocinadores, amb les 
persones inscrites, amb el comitè científic i amb el tècnic informàtic, aportat per l’ICO.  

El primer dia del congrés, tres persones de la SOM es van encarregar del procés d’acreditació de les persones 
assistents, dut a terme a la mateixa sala d’actes del Llatzeret, on va quedar instal·lada per als inscrits que no 
van ser a totes les jornades. Per als trasllats en barca fins a l’illa, dues persones més es van encarregar de 
controlar l’embarcament i l’aforament de l’embarcació, també reduït per les restriccions de la COVID-19. 

 

 
Taulell d’acreditacions, situat a la sala d’actes principal del Llatzeret. 

 

Per evitar problemes informàtics, de projeccions i de so, es va contractar un tècnic de so i imatge que va 
romandre durant totes les hores del congrés a la taula de control. Una altra persona de la SOM va ser 
l’encarregada que tot funcionés a la segona sala de conferències del pis superior. A més, a cada torn es va 
nomenar un chairman, encarregat de moderar les xerrades i el posterior debat. Totes les xerrades de la sala 
d’actes principal varen ser gravades. 

També es va contractar un servei mèdic d’emergències a la Creu Roja, tant per ajudar a l’organització a 
gestionar totes les mesures aplicables en la lluita contra la COVID-19 (presa de temperatura abans d’embarcar 
cap a l’illa i desinfecció de mans) com per estar pendents de qualsevol urgència mèdica que pogués ocórrer 
durant les tres jornades. 
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Servei d’emergències de la Creu Roja, present a l’illa durant tot el congrés. 

 

Es van encarregar 160 carpetes, amb bolígrafs i fols per prendre notes, a més d’identificadors de polsera per 
poder ser identificats en l’embarcament i als àpats. Per als pòsters, es va coordinar amb l’Institut Menorquí 
d’Estudis l’ús dels plafons que l’entitat té emmagatzemats al Llatzeret. 

 

 

Part del material editat pels assistents al congrés: carpeta, bolígraf... 

 

També es van emprar dos roll-up, un dels quals es va imprimir amb una llegenda sense identificador d’any, 
edició o localització perquè pugui ser utilitzat en futurs congressos. 

 

Càtering i sopar 

Per al servei de càtering es va contractar un equip de cuina, que va poder preparar tots els àpats i pauses cafè 
a les mateixes instal·lacions del Llatzeret, ja que compta amb una cuina professional. El mateix servei aportà 
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els cambrers necessaris per atendre a tot el personal del congrés. Degut a les restriccions en aforament als 
restaurants de Menorca, es va decidir organitzar el sopar de cloenda també a l’illa. 

 

 

Part del servei ofert pel servei de cuina contractat. 

 

Allotjament i viatge 

Per tal d’afavorir l’assistència, es va estar treballant amb l’ICO en l’organització d’un viatge des de la Península 
a Menorca que fos assequible econòmicament i que inclogués bitllet Barcelona-Ciutadella-Barcelona, trasllat 
amb bus fins a Maó i es Castell i retorn al port de Ciutadella, així com allotjament de baix cost en albergs de 
Maó i es Castell. L’organització considera que es va aconseguir una oferta molt interessant que es va 
transformar amb un bon nombre d’ornitòlegs inscrits. 

L’allotjament d’aquesta oferta es va repartir entre els apartaments de sa Granja (facilitats pel CIMe), una casa 
de colònies als Vergers de Sant Joan, un apartament privat a Maó i un alberg amb força capacitat as Castell. 
Els conferenciants de les plenàries van ser allotjats als hotels del mateix poble des Castell. Per facilitar els 
trasllats a les persones allotjades a Maó, l’organització va llogar dos cotxes, que també es van fer servir per als 
trasllats necessaris en les entrades i sortides del personal convidat, com els conferenciants. 

La resta de les persones inscrites es van fer càrrec del seu allotjament, amb el suport de l’organització quan va 
ser requerit. 

 

      

 


