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ACCIONS PER LA SOSTENIBILITAT 
 
Com contribuïm a una Barcelona més sostenible?   
 

1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ 

 

Nom: Institut Català d’Ornitologia (ICO) 
 

Breu descripció:  

L’Institut Català d’Ornitologia és una associació sense ànim de lucre amb més d’un miler de socis que 
data de l’any 1977 i que en l’actualitat 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. A través de l’estudi dels ocells l’ICO col·labora amb l’Ajuntament de 
Barcelona en la millora del coneixement de la biodiversitat i dels beneficis que se’n deriven. 
 

Dades de contacte:  
Adreça:   Plaça Leonardo da Vinci 4-5, 088019 Barcelona   
Telèfons:   932565991 / 934587893 
Adreça electrònica:  ico@ornitologia.org  
Web:    www.ornitologia.org 
 

Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022:  Febrer de 2014 
 

2. ACTUACIONS DESTACADES 

 
Llistat de les actuacions i relació amb els objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.  
 

Nom de l’actuació Objectiu CCS  

1. Atles dels ocells nidificants de la ciutat de Barcelona 1 

2. Seguiment dels Ocells Comuns a la ciutat de Barcelona 1 

 

1. ATLES DELS OCELLS NIDIFICANTS DE LA CIUTAT DE BARCELONA 

 

Breu descripció:  

L’atles dels ocells nidificants de la ciutat de Barcelona és bàsicament un 
projecte de ciència de la ciutadania en el qual el ciutadà ha de buscar 
dades sobre la cria dels ocells a la ciutat a través de 3 models de 
participació amb 3 nivells de dificultat per tal d’adequar la participació als 
coneixements del voluntari. Les dades recollides permetran desenvolupar 
mapes de presència de tots els ocells nidificants a la ciutat i mapes 
d’abundància d’alta precisió per a les espècies més comuns. 
 

L’Atles dels ocells nidificants de la ciutat de Barcelona ha de servir per conèixer la localització de totes 
les espècies d’ocells que crien a Barcelona i aconseguir així una nova eina de gran utilitat en la gestió i 
planificació ambiental del municipi. A més, l’Atles dels ocells nidificants de Barcelona ha d’esdevenir un 
projecte socialment engrescador, un referent que acosti la ciència a la ciutadania i n’impulsi el gaudi 
naturalista. 
 
Més informació: http://www.ornitologia.org/ca/quefem/monitoratge/atles/atles_barcelona/index.html  

mailto:ico@ornitologia.org
http://www.ornitologia.org/
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/664/Els10objectius_retallat.pdf
http://www.ornitologia.org/ca/quefem/monitoratge/atles/atles_barcelona/index.html
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Beneficis: 
 
   x    Ambientals              Socials             Econòmics 
 
Vigència de l’actuació: 2012-2015 
 

 
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 1.8 i 1.9 
 

 

2. SEGUIMENT DELS OCELLS COMUNS A LA CIUTAT DE BARCELONA 

 

Breu descripció:  
El Seguiment d’Ocells Comuns a la ciutat de Barcelona adopta els 
protocols del Seguiment d’Ocells Comuns de Catalunya (SOCC), un 
programa que es basa en la participació de voluntaris que compten 
els ocells 4 cops a l’any en transsectes lineals prèviament 
dissenyats. 
 
El Seguiment d’Ocells Comuns a la ciutat de Barcelona té com a 
objectiu conèixer les tendències temporals de les poblacions d'ocells comuns a Catalunya i, mitjançant 
aquestes dades, generar indicadors sobre l’evolució dels ocells autòctons i dels ocells assilvestrats. 
 
Més informació: http://www.ornitologia.org/ca/quefem/monitoratge/seguiment/socc/ 
 

 
Beneficis: 
 
   x    Ambientals         x    Socials             Econòmics 
 
Vigència de l’actuació: El SOCC a Barcelona es va iniciar l’any 2005 i la seva voluntat és continuar 
de manera indefinida. 
 

 
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 1.8 i 1.9 
 

 
 
 

3. ALTRES DOCUMENTS ESTRATÈGICS 

 
Podeu consultar les actuacions amb més detall al seu Pla d’acció: 
http://sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/88/Fitxa_Pla_Accio_ICO.pdf  
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