Avui és un dia molt trist.
El col·lectiu ocellaire federat perd una persona compromesa amb tots els
ocellaires, una persona lluitadora e inconformista que anteposava la seva afició
per damunt de la seva salut.
El meu Amic, Delegat Ocellaire de la FCC i vicepresident de la RT de la FCC a
Barcelona, President de la Societat Ocellaire de la Unió de Barcelona has estat
una gran persona i un lluitador nat en defensa de l’activitat ocellaire.
Penso, que sempre estaràs en el record de tots nosaltres com un ser insistent,
perseverant, treballador, com el que més, incansable i sempre pels demés. No
he vist mai una personar tant generosa i entregada a l’esforç, sense res a canvi
i sols per aconseguir seguir una tradició, com és la captura dels ocells
fringíl·lids.
Marino, has estat un lluitador des de un inici fins al final, nosaltres, els teus
companys, els teus amics, els teus ocellaires et trobarem a faltar, deixes un buit
profund, una marca difícil d’esborrar i sobre tot una feina que el col·lectiu
ocellaire sempre t’agrairà.

Recordo, que sempre em deies que mentre poguessis lluitaries per no perdre
l’activitat i que no ho feies per tu, sinó pel col·lectiu que es mereixia tot i més,
paraules molt maques que mai se m’oblidaran. Aquest comportament, aquesta
manera de fer cada dia, aquella il·lusió eterna sempre em donava i em donarà
forces per seguir.
Des del dia que et vaig conèixer sempre has estat amb tots nosaltres en
moments bons, regulars i , com no podia ser d’una manera, en els dolents. Puc
dir amb tota seguretat que estimaves al col·lectiu, a la teva tasca a les
persones que estaven al teu costat i sobre tot als ocells.
Feia unes setmanes que la teva salut era delicada, però en cap moment vas
deixar de interessar-te pel col·lectiu ocellaire.
Que Deu et tingui al seu costat, amb el cant dels teus ocells i en companyia de
tants i tants amics ocellaires que devén segur t'acolliran per continuar amb
aquesta afició que ha estat la teva vida. Mariano t’he trobarem a faltar!
Una forta abraçada a la família, amics, i a tots els ocellaires.
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