
ACTES DE LA II TROBADAD’AUCELLERS 
DE LES ILLES BALEARS

La trobada va tenir lloc entre els dies 1 i 3 de novembre de 2002
als locals de la Casa de Santa Teresa (Missioneres Carmelites) a la
localitat d’es Cubells (Sant Josep de la Talaia) a l’illa d’Eivissa, amb
el patrocini de la Conselleria de Medi Ambient (Govern de les Illes
Balears), el Consell d’Eivissa i Formentera, i l’Ajuntament de For-
mentera. Es va comptar també amb la grata col·laboració de Balearia
Eurolínies Marítimes. Els assistents acordaren ressaltar l’hospitalitat
i excel·lent acollida que els dispensaren totes les institucions i l’em-
presa esmentada, la col·laboració dels quals va ser decisiva en l’èxit
de la trobada.

L’organització va córrer a càrrec del GEN-GOB Eivissa, el GOB
Mallorca i el GOB Formentera, i va ser coordinada pen Joan Mayol i en
Joan Carles Palerm, l’esforç dels quals haurien estat inútils sense comp-
tar amb l’actiu i eficaç recolzament de n’Oliver Martínez i n’Esteve Car-
dona a l’illa d’Eivissa i en Santi Costa a Formentera. L’acte va comptar
amb la participació de 40 ornitòlegs de les quatre illes i representació de
la Sociedad Española de Ornitología (SEO), l’Institut Català d’Ornito-
logia (ICO) i The Albufera International Biodiversity Group.

Les jornades varen ser inaugurades a les 10 hores del dia 1 de
novembre per l’Ilustre Sra. Consellera de Medi Ambient del Consell
Insular d’Eivissa, senyora. Fanny Tur i el Director del Parc Natural de
Cala d’Hort, Sr. Carles Santana en nom de la Conselleria de Medi
Ambient del Govern Balear, els quals varen donar la benvinguda als
congressistes i glosaren diferents aspectes relacionats amb el tema de la
reunió.

Mereix destacar-se la varietat de temàtiques tractades a les comu-
nicacions, que varen ser l’eix central de les jornades. Es varen presentar
set comunicacions sobre coneixement de l’avifauna i programes espe-
cífics, quatre ponències sobre Aus marines, també quatre sobre la con-
servació de l’avifauna. Així mateix es desenvoluparen tres taules rodo-
nes que versaren sobre el paper dels aficionats i el voluntariat als pro-
grames de l’avifauna als espais naturals protegits, l’anellatge d’aus a les
Balears, i la comunicació de la informació ornitològica a les Balears. Les
jornades es complementaren amb tres sortides ornitològiques a espais
naturals pitiüsos, en concret el Parc Natural de Cala d’Hort, a la zona
humida eivissenca del Parc Natural de ses Salines, i un recorregut per
l’illa de Formentera visitant l’entorn del far del cap de Barbaria, el far de
la Mola, i l’estany Pudent.
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ANUARI ORNITOLÒGIC
DE LES BALEARS 2002

La cloenda va tenir lloc el dia tres de novembre a la Mola de For-
mentera i va ser presidida per l’Ilm. Sr. Batle de Formentera, Sr. Isidor
Torres, en companyia dels organitzadors, que elogiaren el nivell de les
sessions i manifestaren un gran interès per les Conclusions de la Troba-
da presentades en el mateix acte pels organitzadors.
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Segona trobada d´aucellers de les Balears. Els participants a la porta de la Casa de Santa
Teresa a la localitat d’es Cubells (Sant Josep de la Talaia) a l’illa d’Evissa. Novembre 2002.
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