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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. CONVOCATÒRIA 2020 

         
 Barcelona, 5 de febrer de 2021 

 
 
Assistents a la reunió: 
 
Sr. Juli Mauri, Director en funcions del Zoo de Barcelona, i que actua com a President del Jurat 
Sr. Antoni Alarcon 
Dra. Elena Bosch 
Dr. Xavier Mayor 
Dr. Jordi Ruiz-Olmo 
Dr. Lluís Tort 
Dr. Oriol Vidal 
Dr. Josep Mª Alonso, que actua com a Secretari del Jurat. 
 
Excusen la seva presència; en ambdós casos per presentar conflicte d’interessos al estar 
involucrats en diferents projectes presentats: 
 
Dr. Xavier Manteca 
Dr. Xavier Ferrer 
 
 
REUNITS de manera telemàtica a través de la plataforma TEAMS a les 12:00h 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, i havent estat valorats i 

comentats tots els projectes presentats a la present convocatòria, el Jurat acorda atorgar ajuts 

econòmics, en funció del grau d’adequació als criteris de valoració establerts en les bases de la 

convocatòria 2020, a les següents propostes: 

 
TÍTOL INSTITUCIÓ Investigador 

principal 
 Alpine amphibian communities facing pathogen 

threats: investigating the variation in host responses 
to chytrid fungi 

UAB Maria Puig 

 Monotorització no invasiva de la funció 
adenocortical en el lleó: una eina per millorar les 
estratègies de maneig en programes de conservació 
ex situ 

UAB Dr. Manel 
López-Béjar 

 Efecte del marcatge individual sobre la salut i 
benestar dels ratpenats 

UAB Lourdes 
Lobato 

 Estudi de l'ús de l'hàbitat de l'astor (Accipiter 
gentilis) com a eina per millorar la gestió dels boscos 
de coníferes mediterranis 

CTFC/UB Júlia Alcaraz 
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 Ratpenat de peus grossos (Myotis capaccinii): un 
impuls per a la recuperació d'una espècie paraigua i 
bioindicadora mediterrània 

Museu Ciències 
Naturals 

Granollers 

David López 

 Creació de l'observatori de les malalties dels ocells 
de jardí 

UAB Dr. Ignasi 
Marco 

 Ecologia del moviment de la tortuga mediterrània 
del Delta de l'Ebre 

Independent Dr. Albert 
Bertolero 

 Seguiment de les darreres poblacions d'espinós 
(Gasterosteus aculeatus) del litoral mediterrani 
ibèric i estratègies de conservació ex situ a masses 
d'aigua urbanes en custòdia.  

Ass. La 
Sorellona 

Dr. Joaquim 
Pou 

 
 

Presa aquesta resolució, es continuarà amb el tràmit d’assignació econòmica a cada proposta 

acceptada per a ser becada, per part de la Direcció del Zoo de Barcelona, que establirà les 

quantitats finals a atorgar a cada beca seleccionada en funció de les quantitats sol·licitades en 

cada projecte, les recomanacions derivades de la deliberació del Jurat, i la disponibilitat 

econòmica de la Fundació Barcelona Zoo en el marc del Programa de Recerca i Conservació. 

 

Finalitza la sessió les 14:45 h. 

 

I així ho signen als efectes oportuns: 

 

 

Sr. Juli Mauri       Sr. Antoni Alarcon 
 
 
 
 
Dra. Elena Bosch     Dr. Xavier Mayor 
 
 
 
 
Dr. Jordi Ruiz-Olmo      Dr. Lluís Tort 
 
 
 
 
Dr. Oriol Vidal       Dr. Josep Mª Alonso 
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