ACTA DE LA SESSIÓ D’AVALUACIÓ DELS PROJECTES PRESENTATS A LA
CONVOCATÒRIA DE BEQUES I AJUTS ECONÒMICS PER A DESENVOLUPAR PROJECTES
DE RECERCA I CONSERVACIÓ DE L’ANY 2019
Barcelona, 2 de juliol de 2019

Assistents a la reunió:
Sr. Antoni Alarcon: Director del Zoo de Barcelona, que actua com a President del Jurat.
Dr. Jordi Ruiz-Olmo: Sotsdirector de Caça i Pesca de la Generalitat de Catalunya.
Dra. Montserrat Ponsà: Catedràtica Emèrita de Biologia Cel·lular, Facultat de Biociències,
Universitat Autònoma de Barcelona.
Dr. Xavier Ferrer: Professor titular del Departament de Biologia Animal, Facultat de Biologia,
Universitat de Barcelona.
Dr. Carles Riba: Professor titular del Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa,
Facultat de Psicologia. Universitat de Barcelona.
Dr. Josep Llupià: President de l’Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya.
Dr. Carles Castell: Tècnic de l'Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial de l'Àrea de
Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.
Dr. Lluís Tort: Catedràtic de Fisiologia, Facultat de Biociències, Universitat Autònoma de
Barcelona. Vicedegà del Col·legi de Biòlegs de Catalunya.
Dr. Xavier Turon: Professor d’investigació, Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC).
Dr. Josep Mª Alonso: Cap de Conservació i Recerca del Zoo de Barcelona, que actua com a
Secretari del Jurat.
Excusen la seva presència, però envien quadre de valoracions dels projectes:
Dra. Mª Teresa Abelló: Conservadora de Primats del Zoo de Barcelona.
Sr. Juli Mauri: Cap de Sostenibilitat i Fauna Local del Zoo de Barcelona.
Excusen la seva presència:
Dr. Xavier Manteca: Professor titular del Departament de Ciència Animal i dels Aliments,
Facultat de Veterinària, Universitat Autònoma de Barcelona.
Dr. Jaume Bertranpetit: Investigador de l’Institut de Biologia Evolutiva (IBE), UPF - CSIC.
Sr. Joaquim Lacueva: Cap de Conservació ex situ del Zoo de Barcelona

REUNITS a les 12:00 h del dia d’avui els membres del Jurat d’Avaluació de les beques i ajuts
econòmics de la Fundació Barcelona Zoo per al desenvolupament de projectes de Recerca i
Conservació, valorats i comentats tots els projectes presentats a la convocatòria d’enguany, el
Jurat valora molt positivament l’elevat nombre de projectes presentats aquest any i el bon
nivell científic i tècnic dels mateixos.
Un cop analitzades les propostes, el Jurat acorda atorgar ajuts econòmics, en funció del grau
d’adequació als criteris de valoració establerts en el document de les bases per sol·licitar
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beques i ajuts econòmics per a desenvolupar projectes de Recerca i Conservació, a les
següents propostes:


Estudi de la persistència ambiental del virus de la Influenza aviària.



Cognición, conservación y bienestar en ungulados en peligro: gacela dorcas, gacela
dama y órix cimitarra.



Ampliación de la distribución de la rana híbrida de Graf (Pelophylax klepton grafi) en
Cataluña, y estudio de su cría en cautividad.



Chimpanzee Reproductive Health Assessment Project.



Conservació del corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) i la
interacció amb la pesca recreativa.



Estudio de la salud de las poblaciones de murciélagos de Catalunya.



Exposició a rodenticides anticoagulants en els voltors comuns que s’alimenten en
abocadors.



La conservación de la biodiversidad y el turismo en las calas de la Costa Brava.



Estudi genètic i climàtic per a la reintroducció de la papallona grogueta del desert a
Catalunya.



Emystrack, estudi i conservació d’Emys orbicularis a la plana de la Selva.



Determinació hormonal en saliva: Una eina potencial pel maneig reproductiu i la
conservació del dragó de Komodo.

Així mateix, el jurat vol destacar que per raó de la qualitat de la proposta i per tractar-se d’una
proposta sinèrgica amb el Projecte LIFE TRITÓ MONTSENY en el qual el Zoo de Barcelona actua
com a soci del mateix, i per tant tenir evident importància estratègica pel propi Zoo de
Barcelona, proposa a la Direcció del Zoo que s’estableixi un conveni de col·laboració específic a
desenvolupar durant l’any 2020 al següent projecte:


Desarrollo y aplicación de herramientas genómicas para la conservación del tritón del
Montseny, Calotriton arnoldi, un anfibio endémico en Peligro Crítico.

Presa aquesta resolució, es continuarà el tràmit d’assignació econòmica a cada proposta
acceptada, a partir de les recomanacions derivades de la deliberació del Jurat, les quantitats
sol·licitades en cada projecte i la disponibilitat econòmica de la Fundació Barcelona Zoo en el
marc del Programa de Recerca i Conservació de l’any 2019.
Finalitza la sessió les 14:30 h.
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I així ho signen als efectes oportuns:
Sr. Antoni Alarcon

Dr. Jordi Ruiz-Olmo

Dra. Montserrat Ponsà

Dr. Xavier Ferrer

Dr. Carles Riba

Dr. Josep Llupià

Dr. Carles Castell

Dr. Lluís Tort

Dr. Xavier Turon

Dr. Josep Mª Alonso
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