
Secció de Ciències Biològiques

Membres corresponents

Antoni Torre

ntoni Torre va néixer el 1948 a l’Al-

guer, a l’illa de Sardenya, i allà ha desenvolupat la major part de les seves tasques do-

cents, de recerca i de gestió del patrimoni natural. Torre és doctor en ciències biològiques,

és professor de ciències matemàtiques, físiques, químiques i naturals a l’Escola Estatal i

professor de diverses assignatures sobre conservació i gestió de fauna impartides a la Uni-

versitat de Sàsser.

Antoni Torre desenvolupa la seva activitat de recerca científica en el sector de la

fauna dels vertebrats terrestres, amb particular atenció a la biologia i ecologia dels ocells

marins, dels rapinyaires nocturns i d’alguns mamífers sards (llebre, daina i cérvol sard).

Darrerament s’ha interessat per l’efecte de la insularitat en els ocells. Professionalment, és

consultor ambiental de l’Institut per al Desenvolupament Ambiental de la Mediterrània, i

s’ocupa de l’anàlisi i planificació ambientals, sostenibilitat local, estudi i gestió de la fau-

na salvatge, comunicació i formació ambientals.

Ha publicat una cinquantena d’articles i diversos llibres sobre conservació de

l’avifauna, especialment de la litoral i marina, i del territori, especialment el litoral i les

illes, de Sardenya i l’Alguer. Ha contribuït a l’establiment d’àrees protegides en aquest

litoral.

Entre altres mèrits que voldria fer constar, va ser membre fundador, el 1985, de

la xarxa científica internacional MEDMARAVIS (Research and Conservation of Island &

Coastal Ecosystems in the Mediterranean), de la qual és president des de 1986, i ha estat

membre de comitès de gestió i científics, així com president, de diversos parcs nacionals,

entre ells el Parc Nacional de l’Illa de l’Asinara i de l’Àrea Marina Protegida de Cap de la
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Caça-Illa Plana, tant per encàrrec del Govern regional de la Sardenya com del Ministeri

de Medi Ambient de l’Estat italià.

Quant a altres activitats o tasques que du a terme, és responsable de la secció am-

biental de l’Obra Cultural de l’Alguer, del 1994 al 1998 ha estat regidor del municipi de

l’Alguer i portaveu del grup Alguer Viva, ha participat diverses vegades en cursos i jor-

nades científiques de la Institució Catalana d’Història Natural i de la Universitat Catala-

na d’Estiu i el 2004 fou vicepresident del comitè organitzador del XVII Congrés de Met-

ges i Biòlegs de Llengua Catalana, celebrat a València.

Pels seus mèrits científics i naturalistes, per l’interès i la dedicació a la gestió i la

conservació de la fauna i el territori, a l’Alguer i arreu, i per la seva provada catalanitat,

us demano el vot favorable a Antoni Torre com a membre corresponent de l’IEC.

Text presentat pel senyor Joandomènec Ros i Aragonès en el Ple del dia 18 de

desembre de 2006

Claude Roux

ascut a Aurenja (Orange), Provença,

França, l’any 1945. El 1966 es llicencia en ciències biològiques a la Universitat de Marse-

lla, on defensa la tesi de llicenciatura (1967) i la tesi d’estat (1979), sota la direcció del

també provençal Georges Clauzade, del qual ha estat el principal deixeble i col.laborador.

La seva tesi representa una important innovació en l’estudi de camp de l’ecologia de les

comunitats de líquens calcícoles de la regió mediterrània. El 1975 ingressa en el Centre

National de la Recherche Scientifique, a la Universitat Pierre i Marie Curie (París), on tre-

balla amb M. A. Letrouit i on esdevé chargé de recherche el 1981. El 1984 es trasllada al

Laboratoire de Botanique et Écologie Méditerranéenne, adscrit a l’Institut Méditerranéen

d’Écologie et Paléoécologie, situat a la Universitat de Marsella, un centre de recerca pres-

tigiós, aleshores dirigit per Pierre Quézel, on esdevé directeur de recherche el 1994.
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