
ACTES DE LA III TROBADA D’ORNITOLOGIA
DE BALEARS

La trobada va tenir lloc entre els dies 26 i 28 de febrer de 2005 a
l’hotel Neptuno de la platja de Palma, amb el patrocini del Consell de
Mallorca, la Conselleria de Medi Ambient (Govern de les Illes
Balears) i la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).

Els assistents acordaren ressaltar l’hospitalitat i excel·lent acolli-
da que els dispensaren totes les institucions i l’empresa esmentada, la
col·laboració dels quals va ser decisiva per l’èxit de la trobada.

L’organització va córrer a càrrec del GOB Mallorca i va ser coor-
dinada per en Manuel Suárez i en Jose Luís Martínez. L’acte va comp-
tar amb la participació de 60 ornitòlegs de les illes (GEN-GOB Eivis-
sa, SOM i GOB Mallorca) i representació de la Sociedad Española de
Ornitología (SEO), la Estación Biológica de Doñana (EBD) i l’Insti-
tut Català d’Ornitologia (ICO).

Les jornades varen ser inaugurades a les 10 hores del dia 26 de
febrer pel Sr. Joan Mayol en nom de l’Il·lustre Sr. Conseller de Medi
Ambient del Govern Balear, el qual va donar la benvinguda als con-
gressistes i glossà 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 pre-
sentar cinc comunicacions sobre aus marines, tres ponències sobre
coneixement de l’avifauna i programes específics, també tres sobre la
conservació de l’avifauna, dos sobre la importància de l’anellament
científic, dos sobre rapinyaires i una sobre recuperació d’aus silves-
tres. Així mateix es va desenvolupar una taula rodona sobre la gestió
dels espais naturals amb la participació de Josep Amengual (PN de
Cabrera), Carles Santana (PN de Cala d’Hort), Maties Rebassa (PN de
s’Albufera de Mallorca), Antoni Muñoz (GOB-Mallorca) i Pere Gar-
cias (biòleg i fotògraf de natura).

Les jornades es complementaren amb la presentació oficial de la
nova entitat ja legalitzada, la Societat Ornitològica de Menorca
(SOM), per part de Raül Escandell, la presentació del nou Atles dels
Ocells Nidificants a Catalunya, 1999-2002 editat per l’Institut Català
d’Ornitologia (ICO) a càrrec de Gabriel Gargallo, una projecció d’i-
matges de natura realitzada i comentada per Pere Garcias i Sebastià
Torrens i un concurs d’identificació d’aus el guanyador del qual va ser
Pere Garcias. El darrer dia estava prevista una sortida ornitològica al
Parc Natural de sa Dragonera que va ser suspesa pel mal temps a la
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mar i en substitució es va visitar el Parc Natural de s’Albufera de
Mallorca.

La cloenda va tenir lloc durant un sopar al restaurant Rancho
Picadero a l’Arenal de Palma. Tots els assistents varen elogiar el nivell
de les sessions i manifestaren un gran interès per la propera trobada a
celebrar a Menorca.
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Tercera trobada d’ornitologia de les Balears. Participants a la taula rodona sobre la gestió
dels espais naturals, d’esquerra a dreta: Jose Luis Martínez (moderador), Pere Garcias,

Antoni Muñoz, Josep Amengual, Carles Santana, i Maties Rebassa. Foto: Rafel Mas.


