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EDITORIAL 
 

GLORY DAYS (Dies de glòria) 
 
El Grup de Natura Sterna s’ha anat fent 
relativament gran. Amb tot, hem anat 
creixent molt lentament, amb la serenor de 
les coses que es van cuinant, amb gust i 
sense presses. Amb el temps, hem 
aconseguit congregar un equip 
multidisciplinar que sap, i pot, aportar tot 
allò que normalment s’escapa a l’avorrit 
caire científic que podria regnar dins la 
nostra institució.  
 
Aquest fet es va posar de manifest el 
passat 8 d’octubre durant la celebració del 
Dia Mundial dels Ocells al Parc dels 
Estanys de Platja d’Aro. Una feinada 
organitzativa i logística que es va resoldre 
gràcies a la col·laboració dels voluntaris de 
Sterna i al suport de l’Ajuntament de 
Castell-Platja d’Aro i S’Agaró. Una jornada 
modesta, sense grans pretensions, però 
amb una càrrega emocional que va fer 
vibrar a tots els que hi vàrem participar 
d’una forma o altra. 
 
I és que per a nosaltres, els gats vells de 
Sterna, poder celebrar un Dia Mundial dels 
Ocells és un fet extraordinari. Un 
esdeveniment que ha costat gairebé 30 
anys de treball, de negociacions, 
d’il·lusions i disgustos. En la nostra 
memòria, queden llargs anys de “penúries” 
ornitològiques,  on l'única esperança per 
veure ocells paludícoles i aquàtics era 
constatar la pròpia migració, no dels ocells, 
sinó dels ornitòlegs. Una migració obligada 
cada cap de setmana, de matinada, cap a 
d’altres indrets amb més fortuna, com ara 
els Aiguamolls de l'Empordà o destins 
encara més remots. Uns indrets on, per un 
motiu o altre, podien celebrar aquesta 
mena de jornades i on alguns les gaudíem 
amb una barreja emocional molt 
contradictòria. Personalment, només veure 
el cartell de “Dia mundial de les zones 
humides” o “Dia mundial dels ocells” em 
feia entristir. No per enveja d’aquells que 

ho podien organitzar, sinó per la pena 
d'haver perdut els indrets idonis a la Vall 
d’Aro on poder fer-ho nosaltres. 
 
És per aquest motiu que, en dies com el 
passat 8 d’octubre, un cop organitzades les 
activitats, muntades les taules, posats els 
cartells i una cosa i altra, podies llevar el 
cap i, en veure a tota aquella gent gaudint 
d’un dia tant especial, el pensament que et 
venia al cap era: “ha valgut la pena lluitar 
fins avui”. Aquest és el regust de boca que 
vàrem tenir tots els companys de Sterna i, 
de ben segur, tota la gent que ens va 
acompanyar aquell dia. 
 
Per tant, ara passats els dies, és moment 
per recordar i, també, per encoratjar a 
tothom a seguir lluitant i vetllant pel medi 
natural local. Moments per reflexionar 
sobre el fet que, sovint, els somnis es fan 
realitat. Sobretot si es lluita per ells. 
Personalment opino que per valorar un 
repte aconseguit cal prèviament haver 
lluitat molt per ell. Per tant, només ens 
queda un camí: seguir somiant i sobretot 
seguir lluitant. Si ens voleu acompanyar en 
aquest camí, no ho dubteu, entre tots 
podem fer coses meravelloses. Us 
encoratjo a somiar i a veure què podrem 
celebrar d’aquí uns anys. 

 
Jaume Ramot García, 

President del Grup de Natura Sterna 
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UN CONVIDAT: CELDONI FONOLL CASANOVES 

 
Nascut a Calaf, al 1944, és un cantant, 
recitador, poeta i músic. Però, sobretot, ha 
estat i és difusor de la poesia als Països 
Catalans. L'any 1974 encetà una tasca 
insòlita dins del món de la Cançó: dir, amb 
fons musical, poemes dels autors més 
diversos, i escampar la poesia catalana per 
pobles, viles i ciutats. 
 
L'any 1984 va celebrar el seu recital número 
1.000 i ha publicat 13 discs i 33 llibres. 
D'aquests, més d'una dotzena dedicats a 
poesia sobre tota mena d'animals, plantes i 
bolets, una vertadera delícia per qualsevol 
amant de la Natura. 
 
Per conèixer una mica més la seva obra, 
consulteu aquest enllaç: 
http://www.celdonifonoll.cat/ 
 

A aquest altre trobareu una ressenya del seu darrer llibre: http://www.cossetania.com/ gels-de-

vida-2069 
 
 

TASTET DE VERSOS 

 
REIG 
 
Ets bo i ets bonic. 
el roure t'agrada, 
també el castanyer 
i en tèbia sureda 
tens un bon recer. 
 
Les teves virtuts  
ja els cèsars sabien,  
i ets tan exquisit  
que cru hem de menjar-te  
o lleument fregit. 
 
Quan minva l'estiu,  
ça i lla apareixes 
si el ploure ha estat just,  
ou de reig finíssim  
d'aroma i de gust. 
 
 
GAFARRÓ 
 
Dolç, xerrica el gafarró, 
entre vol i saltiró, 
lluint el cosset, bufó, 
d'un groc-verd encantador. 
Pro xerrica amb tant fervor 
que se't fa atabalador. 

 
 
SALAMANDRA 
 
Salamandra, obaga humida,  
salamàndria, hivern de son,  
salamàndria, l'aigua et crida,  
salamandra de la font. 
 
Salamàndria, pell lluenta,  
salamandra, negre i groc,  
salamandra, nit roenta,  
salamàndria, terra i foc. 
 
Salamandra, fora mandra  
quan comença a fer-se fosc 
 i el sol ja no et fa romandre  
a la fullaca del bosc. 
 
 
CADERNERA 
 
La cardina amb alegria,  
i sense saber harmonia,  
combina la melodia  
amb una total mestria,  
i escampa la lletania 
entre el card, la satalia,  
el panical, la masia,  
i el jardí de Rosalia. 

 
 
PAPALLONA REI 
 
Efímera i fràgil,  
bella, fascinant,  
en la ruda agra  
o entre el fenollar  
fa moure les ales  
dels meus tendres anys  
–ocells, flors i arbres,  
jocs, sol, camps i blat-, 
records que perduren  
d'un món que ha volat  
talment papallona  
de rastre daurat. 
 
 
MERLA 
 
Xiuladora merla, 
volant ras t'esmunys 
entre les arbredes 
o fas, mansa, el niu 
en jardí ombradiu. 
 
Juganera i tendra, 
del bosc negra perla, 
encisera merla. 

 

http://www.celdonifonoll.cat/
http://www.cossetania.com/gels-de-vida-2069
http://www.cossetania.com/gels-de-vida-2069
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EL OCELLS COM INDICADORS DEL ESTAT DE LA AGRICULTURA 
 
Extracte del llibre: Birds as useful indicators 
of high nature value farmlands. F. Morelli 
and P. Tryjanowski. 2017. Springer 
International Publishing AG, Swisszerland. 
 
La conclusió d’aquest llibre recent és que 
les zones de alt valor agronòmic són las 
que alhora mostren una riquesa 
ornitològica més alta i diversa. 
 
L'agro-ramaderia és actualment  
l’ús predominant del territori, 
ocupant més del 40% de la 
superfície de la terra en tot el 
planeta. En les últimes dècades 
l'activitat agro-ramadera s’ha 
intensificat i mecanitzat per poder 
alimentar a la població creixent, 
però també ha provocat canvis en 
el paisatge, pèrdua de la 
biodiversitat, destrucció d’hàbitats 
naturals, consum de les reserves 
d’aigua (el 80% del consum 
d’aigua va dirigit a la agricultura), 
a banda de problemes de 
contaminació vinculats a l’ús de 
pesticides i adobs. A banda 
d’aquests efectes conseqüència 
del canvi d'agricultura 
convencional a intensiva, cal 
considerar els efectes de 
l'abandonament rural i la 
consegüent homogeneïtzació de 
les zones forestals. Tot això 
genera uns efectes negatius sobre 
la biodiversitat, fauna i flora, i 
afecten a espècies que tenen 
interès per la conservació. 
  
Els elements improductius i 
marginals que hi ha als terrenys 
de cultiu (zones arbustives, 
matolls, tanques vegetals, arbres 
aïllats i zones de terra no 
cultivades) són hàbitats de moltes espècies 
d’animals a on poden nidificar, alimentar-se 
i protegir-se. Aquets espais no cultivats 
serveixen de corredors i, per tant, de 
disseminació de la fauna, però sobretot 
mantenen i augmenten la diversitat de 
plantes. La biodiversitat és la força motora 
dels ecosistemes i també del manteniment 
de la producció agrícola i llur diversitat que 

afavoreixen la pol·linització creuada i el 
control de plagues. 
  
Si volem que la nostra agro-ramaderia 
tingui futur i sigui sostenible hem de dirigir-
nos cap una agricultura menys intensiva i 
potenciar una agricultura mes diversa i de 
mosaic, a petita o mitjana escala, que 

afavoreixi la biodiversitat general i 
particularment la ornitològica. En aquest 
llibre es posen casos estudiats a Europa i 
es proposen tècniques per valorar les 
zones d’alt valor natural i agronòmic. 
 

Temi Vives          
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"XERRES COM UNA MALLERENGA" 
 
«Vulgarment s’atribueix a la mallerenga el 
vici de xerrar molt, car és un ocell molt 
cantador i fa un crit especial que sembla 
que articuli determinades expressions. Hi 
ha una cançó popular de la vall de Ribes 
que diu: “Jo soc mallerenga, només tinc 
que llengua, i en faig vuit o nou, i tu, 
cucutàs, que n’ets tan grossàs, només fas 
un ou”. 
 
Diuen que la mallerenga, en cantar diu: 
”Pitja Pera, pitja Pere”. O això altre: “Tot 
per mi, tot per mi”.» 
 
Extret del diccionari català-valencià-balear 
de l’Institut Català d’Estudis Catalans. 
 
Mallerenga carbonera (Parus major). 

La més gran de totes i una de les espècies 
més  urbanes. És sedentària i nia en forats 
naturals o caixes niu. La reconeixerem pel 
seu plomatge groc a la panxa amb el cap i 
el pitet ben negre. 
 
Mallerenga petita (Periparus ater).  

 
 
Tot i que a la vall tenim alguna parella 
reproductora, és una mallerenga més típica 
de zones amb més alçada. 
 
 
 

Mallerenga emplomallada (Lophophanes 
cristatus).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
És una espècie força boscana. Nidificant a 
la vall i una de les poques mallerengues 
que pot  arribar a construir un forat en 
troncs de fusta ben tova. Amb tot, aprofita 
de bon grat les caixes niu. La seva cresta la 
fa inconfusible. 
 
Mallerenga blava (Cyanistes caeruleus).  

 
Un belluguet incansable que li encanten les  
menjadores de cacauets i les caixes niu. 
Més petita que la mallerenga carbonera, la 
distingireu per un plomatge més blavós al 
cap i a l’esquena. 
 
Mallerenga cuallarga (Aegithalos 
caudatus).  

Sempre en colla, són l’alegria dels boscos. 
Aquesta sí que no vol forats per niar ja que 
fa un niu de molsa trenat amb teranyines.  
  

Text i dibuixos: Jaume Ramot García 
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UN INDRET: LA DESEMBOCADURA DEL RIU RIDAURA                                       
 
El prestigiós ornitòleg suís Paul Geroudet 
(1917 – 2006) realitzà un viatge turístic-
ornitològic per la costa catalana, des 

d'Aposta a Port de la Selva, entre el 31 de 
març i el 9 d'abril de 1953. En un article 
publicat al número 2 de la revista Ardeola 
de la SEO (Sociedad Española de 
Ornitología), descrivia així la 

desembocadura del Ridaura i 
rodalies, enumerant les seves 
observacions ornitològiques: 
 
"Desembocadura del río Ridaura.- La 
llanura cultivada desciende hasta la 
playa, entre colinas y dunas cubiertas 
de pino; el río, en seco, está 
bordeado por algunos tamarindos y 
Arundo donax. Cuando pasábamos 
por allí a primera hora de la tarde del 
día 6/IV, soplaba fuerte viento del 
SO., que obligaba a los pájaros a 

buscar el abrigo de las colinas y los 
árboles. 
 

Charadrius dubius, Larus argentatus, 
Clamator glandarius, Athene noctua, Upupa 
epops, Picus viridis, Calandrella 
brachydactyla (19), Galerida cristata, 
Corvus corax, Pica pica, Parus major, 

Parus caeruleus, Lanius senator, 
Carduelis cannabina, Serinus canaria 
(17), Emberiza calandra, Passer 
domesticus, y las aves en migración: 
(Upupa epops), Sylvia communis, 
Anthus pratensis, Motacilla flava."  
 
De llavors ençà, la zona ha canviat 
molt i la seva flora i fauna també. Els 
conreus i pins han estat substituïts 
per construccions. La llera del riu s'ha 
canalitzat i la vegetació de ribera de 
les seves ribes ja no existeix. Només 
queda un únic tamariu centenari que 
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poguérem salvar quan una excavadora ja li 
prenia mides a primers d'abril de 2006, 
després d'arrencar dos germans seus que, 
tot i abatuts, brotaven amb força. 

 
Tot plegat perquè, de tant en 
tant, el riu reclama el que és seu 
i a la primavera o, especialment, 
a la tardor recull les aigües de 
les tamborinades que 
descarreguen a l'Ardenya i a 
Gavarres i inunda la seva plana 
al·luvial. Una plana i una platja 
que ha construït ell. I això, a 
nosaltres els humans, ens 
molesta molt. Una de les 
darreres vegades que el riu ens 
mostrà la seva força fou a 
mitjans d'octubre del 2005, quan 
provocà grans destrosses en el 

seu encontre amb el mar i va 
inundar més de 3.800 places 

d'aparcament i 1.500 locals 
comercials i habitatges. 

 
La solució que es trobà fou la canalització 
dels darrers 3.200 metres del riu. I a cavall 
del 2007 i 2008 començaren les obres. 

Unes obrers estructurades en 
quatre fases, que 
s'estengueren en el temps fins 
a la tardor del 2013 i que 
abastaren des de la 
desembocadura fins al passa-
llis de cal Cuc, aigües amunt de 
la Estació Depuradora d'Aigües 
Residuals del Castell d'Aro. La 
zona de la desembocadura fou 
la que rebé una actuació més 
dura, constrenyent el riu dins 
un caixó de formigó. Sembla 
que amb aquesta actuació s'ha 
solucionat el tema de les 
inundacions. Actualment, 
durant la major part de l'any, 
l'aigua que baixa per aquest 
tram final de riu prové de 
l'Estació Depuradora d'Aigües 

Residuals. És aigua que aporta una bona 

quantitat de partícules sòlides en 
suspensió així com nutrients, fet que 
provoca un gran creixement de la 
vegetació a la llera del riu. Això, 
sumat a que el pendent de l'obra no 
és suficient, fa que el riu no tingui 
força per trencar la barra de sorra de 
la platja. Tot plegat provoca que 
s'hagi d'anar obrint aquesta barra 
amb maquinària pesada cada 
vegada que els serveis 
meteorològics anuncien pluges 
abundants a la zona. Però això 
deixa al descobert els sediments que 
les aigües de la Depuradora han 
anat dipositant a la zona de la 
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desembocadura, on es ramassen. I apa, 
una vegada passat el perill, a tancar a corre 
cuita  la barra de la platja perquè l'aigua 
tapi la porqueria que s'hi acumula. Tot 
plegat un bunyolet de més d'onze milions 
d'euros. 

 
Ara, l'Ajuntament lidera el projecte 
d'Instal·lació d'un pont sobre el riu que 
permeti perllongar el passeig marítim, costa 

avall, fins al Port d'Aro. Això, junt amb la 
imminent urbanització del marge dret 
acabaran de fer desaparèixer les darreres 
restes del paisatge descrit per Geroudet i, 
amb ell, els ocells que li eren propis.  
 

Al mateix article, el gran ornitòleg 
suís explicava que, a la pineda 
de la desembocadura, observà 
sis cucuts reials Clamator 
glandarius. De llavors ençà, 
aquesta espècie només ha estat 
citada sis vegades en tota la vall. 
De la terrerola vulgar Calandrella 
brachydactyla, que en va 
observar una trentena 
d'exemplars als camps propers 
al riu, només l'hem observat 
dues vegades més, al 1990 i al 
2017. Aquesta darrera vegada a 
un lloc tant apartat com a 
Panedes, ja al terme de 
Llagostera.  
 
Malgrat tot, la desembocadura 
del Ridaura encara continua 
exercint un gran atractiu pels 

ocells i, de tant en tant, encara s'hi fan 
observacions interessants. 
 

Carlos Alvarez-Cros 

LES NOSTRES SERPS NOCTURNES 
 
Quan les serps surten en el tema de 
conversa amb persones de països 
tropicals, ràpidament te n'adones que tenen 
molt assumit que moltes d'aquestes són 
sovint nocturnes, sigui quin sigui el 
coneixement que en tenen d'aquests 
animals. No passa el mateix amb gent del 
país, que davant del suggeriment d'aquesta 
possibilitat, sovint et miren amb cara de 
sorpresa. La imatge que en tenim de les 
serps aquí és la d'un animal que busca el 
sol. Això no és ben bé així, i desgranarem 
una mica aquesta qüestió en aquest escrit 
fent servir com a exemple les serps de la 
vall d'Aro. 
 
Per començar, les serps (com tots els 
animals ectoterms, és a dir, que no 
generen temperatura per sí mateixos) no 
busquen el sol, sinó una temperatura 
òptima d'activitat. Això implica sovint cercar 
l'escalfor del sol, però també implica 
refugiar-se'n si cal. En aquest segon cas, 
com que potser ja no són tant visibles, ens 
passen més desapercebudes i d'aquí 

potser ve la visió popular sobre els costums 
d'aquests animals. Segons s'hagin adaptat 
a un tipus de règim de temperatures i la 
possibilitat o no de regular-les prenent el 
sol, en general podem classificar-les en 
més diürnes o més nocturnes. Per 
exemple, la serp verda Malpolon 
monspessulanus és una serp clarament 
diürna, que li agrada la calor i poder 
prendre el sol si no en fa prou, i els casos 
d'activitat nocturna són clarament 
minoritaris (segons estudis, menys del 5%, 
sobretot exemplars joves en èpoques 
especialment caloroses). La majoria de les 
serps de la Vall d'Aro tenen un patró 
generalment diürn d'activitat que només 
canvia durant grans onades de calor. Però 
la majoria no vol dir totes, i volia presentar-
vos tres excepcions dignes de menció. 
 
- La serp llisa meridional Coronella 
girondica és una petita serp que, de fet, 
podem classificar com a crepuscular i 
nocturna sense cap mena de dubte. Durant 
el dia es refugia a sota de pedres poc 
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gruixudes que s'escalfen amb el sol, 
mantenint així la seva temperatura alta, i 
aproximadament una hora abans de la 
posta de sol, si hi ha gana, la serp surt a 
caçar. L'activitat s'allargarà fins entrada la 
nit, moment en què, probablement quan 
hagi perdut massa temperatura corporal, la 
serp tornarà al seu refugi o se'n buscarà un 
de nou. Per una serp aquest patró genera 
una sèrie de problemes: per exemple, en 
nits fredes 
l'activitat serà 
curta per força, 
ja que no podrà 
prendre el sol 
com fan les 
seves 
companyes 
diürnes. Per què 
fer-ho doncs? 
Per què adaptar-
se a la vida 
nocturna? La 
gràcia és que la 
serp llisa 
sobretot 
s'alimenta de 
sargantanes que 
durant el dia, 
quan tenen el 
cos amb la 
temperatura 
òptima, són 
realment difícils 
d'atrapar. La serp llisa s'ha especialitzat en 
atrapar-les amb un truc molt malvat: la serp 
té una temperatura òptima d'activitat més 
baixa que no pas la de les sargantanes, i 
les va a trobar als seus refugis nocturns 
quan aquestes ja estan «fredes» i per tant, 
molt més lentes. Les va a caçar al 
menjador de casa quan aquestes estan 

apalancades amb els 
peus sobre el sofà 
reposant del dia, per 
dir-ho d'alguna 
manera. A la vall, 
degut a la seva 
abundància, sobretot 
deu caçar sagrantanes 
cuallargues 
Psammodromus 
algirus, i sagrantanes 
comunes o de paret 
Podarcis liolepis.  
 
- La serp blanca 
Rhinechis scalaris és 
probablement la 
segona més nocturna 

de les que tenim a la Vall d'Aro. També és 
degut a la seva dieta: és una serp grossa 
(>1m els adults), rabassuda i forta, que 
depreda gairebé exclusivament sobre 
animals endoterms («de sang calenta», és 
a dir, ocells i mamífers). I clar, els ratolins i 
talpons estan actius de nit, fent-los més 
fàcils de trobar, i la majoria d'ocellets 
dormen també de nit i és quan se'ls pot 
atrapar. Per tant, no és gens rar trobar-se-

les de nit ben actives i sovint enfilades a 
branques. Per desgràcia, una dels costums 
nocturns que tenen és la d'escalfar-se al 
quitrà de les carreteres (que per la insolació 
del dia i pel pas dels cotxes es manté 
calent), fet que fa que sovint sigui 
atropellada. En aquest cas cal remarcar 
que la serp blanca no és com la serp llisa i 
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també té activitat diürna, combinant el 
prendre el sol per mantenir bona 
temperatura amb la cerca de nius d'ocells i 
caus de mamífers. 
 
- Finalment, la serp d'aigua Natrix maura 
desenvolupa la seva activitat, com diu el 
seu nom, sobretot a l'aigua. Això implica 
que, més important que la temperatura de 
l'aire, la temperatura de l'aigua marca la 
seva activitat. Per tant, és un animal molt 
sovint actiu durant les primeres hores de la 
nit quan l'aigua ha acumulat tota l'escalfor 
del dia. De fet, s'ha vist que quan a l'estiu 
l'aigua es converteix en «sopeta», aquesta 
sobrepassa la temperatura suportable per 

aquestes serps, que n'han de sortir i 
refugiar-se a l'ombra. Moltes preses de la 
serp d'aigua, com amfibis i invertebrats 
aquàtics, són també més aviat nocturns, el 
que també és un punt a favor. 
 
Així doncs, no cal anar als tròpics per 
aprendre que les serps no són sempre 
amants del sol. Només amb les que tenim a 
la vall ja en tenim una bona mostra per 
aprendre que aquesta visió popular no 
s'ajusta del tot a la realitat i té notables 
excepcions. 
 

Eudald Pujol Buxó 

 

UN LLIBRE 
 

LA COSTA BRAVA. ÀLBUM GUIA 1925 

 
Autors actuals: Jaume Planes Perxach, 
Joan Domènech Moner, David Moré, Toni 
Sala, Albert Vilar, Jaume Ramot, Josep 
Miquel Servià, Adrià Pujol Cruells, Miquel 
Martín Serra, Xavier Cortadellas Gratacòs, 
Miquel Bofill, Vicenç Pagès 
Jordà, Josep Tero, Rosa Font 
Massot, Maria Crehuet, Àngel 
Burgas, Pere Vehí Contos, Isidre 
Corominas Zaragoza, Núria 
Esponellà, Tessa Calders Artís, 
Arnald Plujà, Maria Mercè Roca, 
Sebastià Roig. 
 
Pròleg: Marta Gallart i Alsina. 
 
Edita: Edicions Sidillà 
 
Any: 2017. 
 
Pàgines: 364. 
 
L’any 1925 l’Ateneu Empordanès 
editava L’Àlbum guia de la Costa 
Brava, una de les primeres guies 
que es van publicar sobre el 
litoral de la regió de Girona. Per 
fer-lo havien convidat a 
col·laborar escriptors vinculats a 
cadascun dels pobles de la Costa Brava. 
Els de l’Ateneu, a més, il·lustraven l’Àlbum 
guia amb magnífiques fotografies i amb 
algunes pintures d’artistes destacats. Quasi 
un segle després s’ha volgut reeditar-lo. Se 
n’ha recuperat l’edició original i s’hi ha 

afegit textos d’autors contemporanis que, 
com els seus predecessors, estan 
relacionats amb cadascuna de les ciutats i 
de les viles de la Costa Brava. Ben entès, 
però. S’hi ha afegit també el rerepaís. 

 
L’Àlbum guia de la Costa Brava inclou la 
versió francesa, anglesa i espanyola dels 
textos actuals. No s’ha volgut perdre 
l’esperit d’aquells empordanesos que van 
voler ensenyar la seva terra al món.

 
https://www.edicionssidilla.cat/els-nostres-llibres/colmleccio-la-talaia-classics/329-la-costa-
brava-album-guia-1925.html 

https://www.edicionssidilla.cat/els-nostres-llibres/colmleccio-la-talaia-classics/329-la-costa-brava-album-guia-1925.html
https://www.edicionssidilla.cat/els-nostres-llibres/colmleccio-la-talaia-classics/329-la-costa-brava-album-guia-1925.html
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UN WEB 
 

ACTUALITZACIÓ DEL CATÀLEG D’ELS OCELLS DE LA VALL DEL 
RIDAURA     http://ocellsvallridaura.comxa.com/ 

Aquest és un web creat i gestionat per 
Carlos Alvarez-Cros des de 2005. La 
intenció original fou completar i anar 
actualitzant la informació resumida al llibre 
“Els ocells de la vall del Ridaura” (1999). 
 
Des de l'inici s'ha anat publicant les 
citacions ornitològiques més interessants, 
per mesos, amb actualitzacions constats. 
Per tant, l’apartat “Darreres observacions”, 
constitueix un veritable noticiari ornitològic. 
Amb el temps ha anat evolucionant i s’hi ha 
anat afegint informació, amb dades dels 
projectes PERNIS, SOCC, Censos 

d’aquàtiques i marines, Atles, etc. També 
s’hi publiquen els anuaris de la zona i 
treballs de tercers sobre la seva 
ornitofauna. 
 
Hi ha un apartat d’introducció a l’observació 
d’ocells, amb tota una sèrie de consells 
bàsics 
 
Recentment s’hi ha incorporat informació 
sobre catàlegs d’alguns altres grups 
animals: rèptils, peixos i altres organismes 
litorals, papallones diürnes i odonats. 
 

 

UNA FRASE (O DUES) 
 
Sempre hi ha un llibre obert per a tots els 
ulls: la natura. -Jean-Jacques Rousseau- 
 
El què sabem és una gota d’aigua; el què 
ignorem és un oceà. - Isaac Newton- 
 

UN REFRANY (O DOS) 
 
Quan vegis la gavina per l’horta, entra la 
llenya, fes foc i tanca la porta. 

 
Per Nadal el porc en sal, la gallina a la 
pastera i el capó dins del cassó. 
 

UN PENSAMENT 
 
Tot fruit ve d'una flor.  
 
Vegeu aquest vídeo curt però extraordinari: 
http://hmongbuy.net/video/1Y_AndlsGMU 
 

http://ocellsvallridaura.comxa.com/
http://hmongbuy.net/video/1Y_AndlsGMU
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UN CAS DE L'ESTEL I L'ORIOL: L’HORT  

 
-Estel! Oriol! -Cridà l’avi- Voleu venir a 
l’hort?  
 
Els nens ni s'ho van pensar. Quan van ser 
a l’hort, l’avi donà la mànega a l’Oriol i li 
ensenyà el que havia de regar i com fer-ho. 
Mentre l’Oriol regava, ell i l’Estel anaren a 
collir enciams, tomàquets, pebrots i 
mongetes. 
 
-Agafa només els tomàquets més madurs, 
els de color més vermell, que ja saps que a 
l’àvia i a mi, no ens agraden els verds. 
 
-Puc  menjar un tomàquet d’aquests més 
petits? 
 
-Sí, però primer renta'l amb l’aigua de la 
mànega del teu germà. 
 
-Per què? Si sempre dius que no hi tires 
cap mena d’insecticida. 
 
-Ja, però no saps mai quin animal s’hi pot 
haver passejat o el pot haver tocat. 
 
Convençuda, l’Estel anà a rentar el 
tomàquet. 
 
-Què bades Oriol! Que no veus que estàs 
negant això? 
 
-Ai! M’havia encantat mirant aquelles 
papallones. Oi que són precioses? 
 
-Sí, molt maques. Però no badis i renta’m 
aquest tomàquet. 
 
-No és molt petit? A l’hort de l’avi del meu 
amic Bernat totes són grosses com punys. I 
les mongeteres són més maques i no tenen 
les fulles rosegades com aquestes. 
 
-Shhhh! Que no et senti l’avi. 
 
Però l’avi té una oïda finíssima, i s’hi acosta 
tot seriós. 
 
-Oriol, hi havia papallones a l’hort de l’avi 
d’en Bernat? 
 
L’Oriol, vermell com un tomàquet madur, 
negà amb el cap.  
 
-I rossinyols, com el que canta ara mateix a 
aquell magraner? 

 
-Tampoc. 
 
-Doncs ja ho veus. Potser nosaltres collim 
menys coses però gaudim d’una diversitat i 
una bellesa quer no té preu. No enverinem 
cap animal ni ens enverinem nosaltres. 
 
-Ja. -Digué l’Oriol tot abaixant la vista. 
 
En veure la reacció del nen, l’avi digué. 
 
-Tens raó que potser hi ha massa cuques. 
Haurem de buscar algú que ens ajudi. Si no 
és aquest any, serà l’any que ve. 
 
Els nens miraren l’avi ja amb ulls brillants.  
 
-L’avi d’en Bernat? -Preguntà, cautelós, 
l’Oriol. 
 
-I ara, no! –rigué l'avi- Les mallerengues! 
Construirem un parell de caixes niu i les 
penjarem una a cada extrem de l’hort, a 
aquells dos arbres. Els ocells hi faran niu i 

s’encarregaran de menjar-se les cuques. 
 
A l’Oriol se li va dibuixar un gran somriure a 
la cara i ja frisava per construir el niu. 
Mentrestant, l’Estel havia clavat queixalada 
al tomàquet. 
 
-Que dolç, avi! És boníssim. 

Carlos Alvarez-Cros 
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UNA ACTIVITAT: CONSTRÏM CAIXES NIU 

 
És bo que la fusta  sigui basta, 
sense  polir. Mentre  la  
construcció  sigui sòlida, forta i 
segura no us preocupi que  no  
quedi perfecta.  Si es vol es pot 
posar unes xarneres  en un 
lateral amb un sistema  de 
tanca  segur (per exemple un 
parell de bagues que es lliguin 
amb un  filferro passador o un 
clau que cusi paret i sostre). 
Per suspendre les caixes, el 
millor sistema és practicar un 
forat al sostre per introduir-hi la 
cua d’un angelet (peça 
metàl·lica articulada usada per 
penjar làmpades). Una vegada 
fixat tancarem el ganxo i hi 
farem passar el penjador. 
 
Les mides són orientatives i no passa gaire res si no coincideixen exactament. En tot cas 
tindrem en compte que  la llargada del fons ha de fer l'amplada del tauló menys dues vegades 
el gruix (en el nostre cas 15-2-2=11); i la llargada del sostre serà l'amplada del tauló més dues 
vegades el gruix i una mica més (15+2+2+1=20). 
 
El  diàmetre  del  forat  d'entrada té importància  per  tal  de  limitar l'accés  a determinades 
espècies. Així, amb un diàmetre de 2,5 cm no hi podrà entrar  la mallerenga carbonera Parus 
major. A 2,8 cm hi podrà accedir, però també ho podrà fer  el  pardal  xarrec Passer montanus. 
Si fem el forat més gran també s'hi podrà  ficar  el pardal comú Passer domesticus. 
 
Per  tal  d'evitar  que  hi   entri   aigua   farem  el  forat  d'entrada lleugerament  inclinat cap a 
dalt i penjarem la caixa lleugerament  inclinada en el mateix sentit. 
 
 

UNA SOPA DE LLETRES 
 
Busqueu les següents paraules: 
 
Cuca  Niu 
Enciam  Papallona 
Hort  Pebrot 
Mallerenga Regar 
Mànega Rossinyol 
Mongetera Tomàquet 
 

 

UNA ENDEVINALLA 
M’arrossego com  Un cuc 
fins que em fico dins un sac; 
quan el sac em ve petit, 
cap enlaire i s’ha acabat. 

 
 
 

G U E Y A G E N A M O R K E

U E L R E N Q U A U E I A L

A R I L O Q S L I G E T M R

H S T I A S U R A E Q U A I

A A O C D N S R N R U E L T

N X M I F O E I U P N R L E

O A A A T A U A N C S U E F

L E Q L N V I D I Y O L R R

L N U C U C A A P D O R E U

A A E U R A M R H E E L N G

P N T F U R O T O L B O G I

A M O N G E T E R A U R A L

P I A C A O T I T U R O O A

E F R A B P A R I Q O R A T
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“EARTHCACHES" A LA VALL DEL RIDAURA - 1

Amb l'aparició dels telèfons mòbils amb 

incorporació de GPS, els practicants del 

"geocaching" han crescut exponencialment. 

Paral·lelament, el joc ha derivat cap a la 

component quantitat més que cap a la 

qualitat. Per sort és un joc que cada un el 

practica com vol i pot seleccionar els tipus i 

cachés que més l’interessi. 

 

Dels molts tipus de cachés que hi ha: 

tradicionals, multis, mistery, challenge ..., la 

meva predilecció és cap als "EarthCaches". 

  

Què són els "EarthCaches"? 

L’EarthCache és una variant del 

geocaching desenvolupada conjuntament 

amb The Geological Society of America. En 

comptes de trobar caixes o pots en els 

quals s'emmagatzemen els “tresors”, les 

descripcions permeten arribar a llocs 

d'interès geològic. Les pàgines dels 

EarthCaches inclouen en la seva 

descripció, junt amb les coordenades, un 

conjunt de notes educatives que ensenyen 

una lliçó de geologia única o interessant 

sobre la ubicació. 

 (http://www.geosociety.org/earthcache). 

 

Per donar-lo com trobat cal respondre 

alguna pregunta sobre el tema o fer unes 

tasques que ajudin a la seva comprensió. 

 

La pràctica de EarthCaches es converteix 

en una excel·lent eina per al descobriment 

del medi. Quan preparo un viatge sempre 

busco els EarthCaches de la zona i és una 

forma d’apropar-me al patrimoni geològic 

de la zona visitada i que d'altra manera 

passaria desapercebut. 

 

Generalment els que publiquem 

EarthCaches no som experts en geologia 

per la qual cosa hem de buscar bibliografia 

sobre el tema que proposem, entendre el 

fenomen geològic i resumir i redactar-lo 

amb paraules senzilles per fer-ho 

entenedor. De la nostra àrea, la majoria 

d’informació geològica trobada ha estat  a 

les Publicacions de l’Institut d’Estudis del 

Baix Empordà, als Geòtops publicats per la 

Generalitat de Catalunya i en una petita 

col·lecció de llibres de geologia de la zona: 

"Dialogant amb les Pedres".  

A la nostra vall en  tinc cinc de publicats 

que pretenen respondre a preguntes que 

segurament alguna vegada ens haurem fet. 

 

- Com s’han format els Carcaixells i la 

Pedralta? 

  

- Que son aquestes roques de diferents 

colors i aquestes estranyes formacions 

rocoses que veiem al camí de ronda de 

S’Agaró? 

  

- Perquè a Bell-lloc hi ha dues fonts 

separades només 50 metres (La font Picant 

i la font de Maria Ribes) i son tan diferents 

de composició, de gust i de cabal? 

 

- Com s’ha format la platja de La Conca? 

 

- Que te a veure el nostre Cavall Bernat 

amb els “cavalls bernats” de la resta de 

Catalunya? 

 

Avui respondrem a la primera pregunta 

publicant la descripció del EarthCache: 

GC4C3Q1 - L'ARDENYA GRANÍTICA. 

En aquest enllaç podeu veure l’EarthCache 

complet: coordenades, descripció en 

català, castellà i anglès, preguntes a 

contestar i les opinions i fotografies dels 

geocachers que l'han visitat.  

 

El Massís de l’Ardenya és un sistema 

muntanyós de substrat granític i alçades 

modestes pertanyent a la part gironina de 

la Serralada Litoral Catalana. La vall del 

Ridaura  l’individualitza respecte el massís 

de les Gavarres. 

 

La combinació de diferents processos al 

llarg de la història geològica d’aquest 

massís ha donat lloc a un paisatge 

constituït per un conjunt de formes 

característiques del modelat granític. El 

conjunt és una interessant mostra de la 

geomorfologia en roques magmàtiques, 

tant pel que fa a les formes majors (doms, 

torres rocalloses), com a petita escala 

(cadolles, taffoni…).  

 

Des del Mirador de la Pedralta, al límit 

entre els termes municipals de Santa 

Cristina d’Aro i Sant Feliu de Guíxols, es té 

http://www.geosociety.org/earthcache
https://www.geocaching.com/geocache/GC4C3Q1_lardenya-granitica
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una bona visió d’aquesta part de la 

serralada que permet realitzar una lectura 

interpretativa del paisatge, concretament, 

del conjunt de crestes rocoses dels 

Carcaixells i la vall de la riera de Solius en 

la qual sobresurten els conjunts de doms 

de Solius i de Roca Ponça. 

 

Pel seu interès geològic i paisatgístic, ens 

centrarem en aquestes formacions rocoses. 

Com s’han format?  Quins processos 

geològics han intervingut a la seva 

formació? 

  La principal característica del modelat 

granític en aquesta zona és el paper 

rellevant dels processos de meteorització 

química, seguits de l'esfondrament de la 

vall i erosió fluvial.  Així, les condicions 

climàtiques durant el Miocè i el Pliocè, 

càlides i humides, van permetre una 

meteorització intensa dels granits a partir 

de la xarxa de diàclasis, generant un 

mantell important de sauló (1). 

L’esfondrament de la Vall d’Aro va marcar 

una etapa d’erosió intensa en la qual la 

xarxa de drenatge del Ridaura erosiona el 

sauló i el relleu queda configurat per les 

parts del massís granític encara no 

alterades que romanen en forma de doms i 

torres rocoses.(2)  

  

Els doms que formen aquestes formacions 

rocoses son, doncs, relleus residuals (4)  

fruit de l’erosió diferencial. La forma 

arrodonida dels doms es deu a que la 

descomposició de la massa granítica no és 

uniforme, sinó que és més efectiva allà on 

s’intercepten dues o més fractures (3) amb 

la qual cosa els blocs de la massa rocosa 

tendeixen a l’arrodoniment a partir dels 

vèrtex i arestes. 

  

A part dels doms, altres macroformes (5) 

que es poden observar a la zona són les 

boles, nuclis residuals de roca inalterada 

que afloren al desaparèixer el mantell de 

sauló, i les torres rocalloses, de formes 

rectilínies i allargades formades per 

diversos blocs superposats on es 

reconeixen els plans de fractura de les 

roques. Entre les més conegudes 

destaquen la Pedra Sobre-alta situada prop 

de Sant Grau de l'Ardenya i la Pedralta 

situada al límit entre Santa Cristina d'Aro i 

Sant Feliu de Guíxols, al costat de la zona 

de pàrquing.  

   

La Pedralta és una torre rocallosa coronada 

per un bloc 

granític en 

posició 

d’equilibri. 

Aquest bloc, 

al qual se li 

calcula un 

pes d’unes 

80 tones, va 

ser basculant 

fins a la seva 

restitució 

posterior a la 

seva caiguda, 
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al desembre de 1996. Era la pedra 

cavallera oscil•lant més grossa de 

Catalunya i, que es 

conegui, de tot 

l’Estat espanyol. 

Aquesta roca ha 

passat a formar part 

de la tradició cultural 

i turística de la zona. 

   

El bloc superior es 

recolza sobre una 

torra rocallosa (tor) 

constituïda per una 

sèrie de blocs 

pseudoortogonals 

que permeten 

identificar la xarxa 

de fractures que els 

compartimenta. En 

el cas de la 

Pedralta, l’espaiat 

del diaclasat ha permès que el tor romangui 

com a relleu residual un cop arrossegat el 

mantell de sauló en la intensa fase erosiva 

del Pliocè i principis del Quaternari.  

  

En resum, la Pedralta és un relleu residual 

que ha seguit una evolució endògena, dins 

un mantell d'alteració, i una d'exògena, 

després que l'erosió l'ha fet aflorar en 

superfície. En l'esquema següent podem 

veure l'evolució de la formació d'aquesta 

roca, on queden plasmats els fenòmens 

geològics descrits anteriorment . 

   

1.-  Fase endògena de forta meteorització 

química que progressa a través de 

l'enreixat de diàclasis. (fa uns 270 milions 

d'anys)  

 

2.- Fase exògena d'erosió del sauló i d'inici 

d'aflorament en superfície del relleu 

residual. A mesura que el tor ha anat 

sobresortint del sauló, els blocs residuals 

situats més amunt, els més arrodonits, han 

quedat descalçats i s'han anat acumulant al 

voltant del promontori rocós, i han constituït 

el conjunt de boles que avui s'hi pot 

contemplar. Els blocs menys arrodonits, en 

canvi, romanen en la seva posició original 

perquè són molt més estables.  

 

3.- Aflorament en 

superfície. (al voltant 

de 2 milions d'anys 

enrere). 

 

4.- Desplaçament 

del bloc superior cap 

a l'oest i inici del 

moviment 

d’oscil·lació.  

 

5.- Caiguda del bloc 

superior. (1996).  

 

6.- Reposició del 

bloc superior i estat 

actual. (1999). 
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Tot i que a escala humana ens puguin 

semblar molt lents, els processos de 

meteorització i de modelat del relleu, 

encara són actius... 

 

 

Fonts consultades: 

  

- “GEOZONA 362 - FORMES 

GRANÍTIQUES DE L’ARDENYA” 

Departament de Medi Ambient i Habitatge - 

Generalitat de Catalunya. 2004. 

 

- “GEOLOGIA DE L'ARDENYA I 

FORMES GRANÍTIQUES 

ASSOCIADES” 

Roqué/Pallí - Publicacions de 

l’Institut d’Estudis del Baix 

Empordà. (Vol 17) 1998. 

 

- “CARACTERÍSTIQUES 

GEOMORFOLÒGIQUES DE LA 

PEDRALTA” 

Pallí /Roqué - Publicacions de 

l’Institut d’Estudis del Baix 

Empordà. (Vol 16) 1997. 

 

- “LA REPOSICIÓ DE LA 

PEDRALTA” 

Pallí /Roqué - Publicacions de 

l’Institut d’Estudis del Baix 

Empordà. (Vol 19) 2000.”. 

 

 

Manel Alvarez Cros 

 

 

UN PERSONATGE 
 

CHARLES ROBERT DARWIN (1809 - 1882) 
 
Fou un naturalista anglès, que va explicar, a la seva 
obra "L'origen de les espècies", que totes les 
espècies han evolucionat al llarg del temps a partir 
d'avantpassats comuns, mitjançant la selecció 
natural. A la seva mort va rebre un funeral d'estat i el 
van enterrar a l'abadia de Westminster, a prop de 
John Herschel i Isaac Newton. Vegeu: 
https://ca.wikipedia.org/wiki/Charles_Robert_Darwin 
 
Com anècdota: des de 1898 la cara de Darwin amb 
cos de mico constitueix la marca triada pels germans 
Bosch, de Badalona, per identificar el seu "Anís del 
Mono". La quimera sosté un pergamí que resa: “Es el 
mejor. La Ciencia lo dijo y yo no miento”. Vegeu: 
https://ca.wikipedia.org/wiki/An%C3%ADs_del_Mono 
 
 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Charles_Robert_Darwin
https://ca.wikipedia.org/wiki/An%C3%ADs_del_Mono
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UN ARBRE 
 

EL GARROFER  (Ceratonia síliqua) 
 
El garrofer és un arbre perennifoli que 
pertany a la família de les lleguminoses. 
Pot arribar a fer entre 5 i 10 metres 
d’alçada. La capçada és ample i 
arrodonida. Les branques, allargades, 
poden tocar quasi a terra. El tronc és 
gruixut i irregular, amb l’escorça llisa. Les 
fulles són compostes i van dels 5 als 10 
folíols, en nombre parell, que es mantenen 
de color verd durant tot l’any.  Les seves 
arrels són molt profundes i poden captar 
l’aigua subterrània fent que sigui un arbre 
molt resistent a grans sequeres. Les flors 
del garrofer, que no tenen pètals, no són 
gaire vistoses i neixen directament del 
tronc; són de tres tipus, masculines amb 5 
estams, femenines amb un sol pistil i 
hermafrodites que combinen els dos 
elements anteriors. Al garrofer li agrada i 
necessita viure en terrenys àrids i càlids, ja 
que no aguanta les temperatures sota cero 
i per això viu a molts llocs de la conca 
mediterrània. Diuen que, el garrofer ha de 
viure a prop del mar. 
 
El seu fruit és la garrofa, que té forma de 
beina i fa uns 10-20 cm. És de color verd 
quan es tendre i de color marró fosc, quasi 
negre, quan és madura. Dins d’aquesta 
beina es troben les llavors, anomenades 
garrofins, amb forma oval i aplanada, d’un 
color marró preciós. A cada beina podem 
trobar entre 10 i 20 garrofins. 
 
La polpa de la garrofa que recobreix les 
llavors té un gust dolç i encara es 
consumeix a països com Egipte i Síria. En 
èpoques de penúria i pobresa la gent les 
consumia davant la mancança d’altres 
aliments. Actualment es donen per menjar 
als animals. 
 
De les garrofes es fa una farina molt 
energètica que conté entre 40% i 50% de 
sucres naturals, un 5% de proteïna i 
minerals com potassi, calci, magnesi i ferro. 
Aquesta farina és un bon substitut de la 
xocolata en pols i és molt bona. La seva 
dolçor fa que no es necessiti posar-hi 
sucre. És ideal per les persones que volen 
cuidar el seu pes i pels diabètics. 
Consumida amb qualsevol llet vegetal ens 
pot servir de gran ajuda i substituir la 

xocolata desfeta amb llet de vaca i sucre. A 
més, es pot fer servir per elaborar pastissos 
i altres postres. També ajuda a les 
persones que pateixen afeccions renals i 
hepàtiques, reumatisme, gota i artritis. 
Quan els llegums i les llavors són tendres, 
fan la funció de laxant i la decocció de 
l’escorça serveix com astringent. 

 
La seva fusta és apreciada per treballs 
d’ebenisteria. 
 
A alguns llocs, la garrofa es coneix com el 
pa de sant Joan, ja que va ser l’únic aliment 
que va consumir Sant Joan Baptista durant 
la seva vida al desert. 
 
També tenim algunes frases entorn al 
garrofer com: “La garrofa de setembre 
també es tendre”. 
“Al juliol la garrofa es posa de dol i el raïm 
també en vol”. I la mes coneguda: 
“guanyar-se les garrofes”, fent referència a 
que antigament havia sigut un aliment bàsic 
a l’economia agrària. A l’Empordà 
s’utilitzava la paraula garrofer com a 
sinònim de mentider, persona que diu 
moltes garrofes. 

 

Mònica López García 
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UNA RECEPTA 
 

GALETES DE GARROFA VEGANES 
 
1 tassa de farina d’espelta 
½ tassa de farina de garrofa 
3 cullerades de sucre (el més pur possible) 
1 culleradeta de llevat en pols 
3 cullerades d’oli d’oliva 
10 cullerades de llet vegetal 
 
Barregem la farina d’espelta, la de garrofa, 
el sucre i el llevat en pols. Incorporem l’oli i 
la llet vegetal i continuem barrejant. Veureu 
que sembla que no s’integrin els 
ingredients i potser caldrà una mica mes de 
llet. Ha de quedar una pasta enganxosa. 
Llavors fem com si féssim mandonguilles. 
Agafem un grapat de pasta la passem per 
una mica de farina d’espelta li donem forma 
rodona i la xafem en forma de galeta. Les 
posem a coure al forn a uns 180 graus uns 
20m.

 
Mònica López García  

 
 
 

EL LLIMONER 

 
De la llimona (Citrus limonum) en podem 

utilitzar la polpa i la pell. La polpa conté 

àcid cítric i vitamina C i la pell porta una 

bona quantitat d’oli essencial; aquesta, va 

bé per posar al vermut doncs estimula la 

gana. 

La llimona ens ajuda a tenir una bona 

circulació pel seu contingut en 

bioflavonoides, que milloren la fragilitat 

vascular i la insuficiència venosa. 

També és antisèptica i si en fem bafs, el 

limonè que conté farà un efecte 

expectorant. Per quan tenim faringitis 

o irritació a la gola, podem fer 

gargarismes amb els suc de llimona. 

La llimonada en ajudarà a baixar la 

febre i a millorar els estats 

inflamatoris.   Som a l’hivern, temps 

de refredats. Un dels millors 

moments per prendre llimones. Si us 

hi fixeu bé, podreu veure en quasi 

cada jardí de les cases de la vall 

d’Aro, un llimoner. 

 
Esther Pardo Gimeno 

 
 
 

 



Sterna, la revista  003. Setembre - desembre/2017 

Pàgina 21 / 39 

 
 
 
 
UN POEMA 
 
 

                 Petits 
                        SOLS 
                 pengen 
                     de 
                      les 
                       teves 
                         branques 
     des de l’octubre, a l’estiu. 
 

Les teves flors, 
oloroses, 

aromen el meu jardí 
quan a les nits 

que els grills canten, 
surto a dir-los 

bona nit. 
 
 

Esther Pardo Gimeno 
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UNS APUNTS DE FOTOGRAFIA DE NATURA. 
 
TOCAR O NO TOCAR 
 
El col·lectiu d'aficionats a la fotografia de 
natura no pot deixar de banda certes 
responsabilitats que els pertoca a l’hora de 
prémer el disparador de la nostra càmera. 
Darrera de cada fotografia pot haver-hi 
accions que, de forma inconscient i, per 
desconeixement, poden produir greus 
molèsties a la fauna i, fins i tot, comportar 
desastrosos finals, que cap de nosaltres 
haguéssim pogut imaginar. Moltes d'elles 
no són el que semblen. 
 
Avui, els protagonistes d’aquesta missiva 
són els amfibis, els rèptils, i també alguns 
insectes. Aquests petits 
animals, preuats i cercats 
per un gran nombre de 
fotògrafs, força vegades 
són tocats, agafats, 
manipulats, magrejats, 
canviats de lloc i, fins i tot, 
segrestats, amb l’única 
finalitat de ser els millors 
models per a les nostres 
fotografies. 
 
De fet, quan arribem a 
casa dels nostres 
amfitrions, ens hi podem 
comportar de diverses 
maneres segons la 
sensibilitat i el respecte 
que creiem, que sentim o 
que sabem que es 
mereixen. Amb un màxim de respecte, 
tenim l'opció d'avançar, amb cura i silenci, 
mentre cerquem els animals que ens 
interessen, i d'atansar-nos-hi molt a poc a 
poc retratant-los abans que marxin 
espantats per la nostra presència o per 
l'acció del flash. Amb aquesta actitud, 
aconseguirem imatges cent per cent fidels 
a la realitat, amb postures naturals i 
comportaments reals, com si es tractés 
d'un reportatge d'història natural. Tot i que 
haurem de ser molt ràpids i precisos, i 
potser n'obtindrem menys captures, la 
informació que transmetran serà molt 
valuosa. 

 
A la banda contrària, tenim l'opció de 
capturar l'individu escollit i de "convidar-lo" 
a l'estudi fotogràfic "natural" de casa nostra, 
amb una potent i directa il·luminació. 
Retenir-lo durant un temps i privar-lo del 
menjar, de la temperatura, de la humitat i 
de la tranquil·litat que necessita per viure. 
Aquí, l'animal serà tocat i col·locat les 
vegades que calgui, fins a aconseguir la 
fotografia desitjada i, en acabar, i si encara 
és viu, serà alliberat a qualsevol hora i a 
qualsevol lloc que ens sembli més o menys 
natural.  

 
Així, potser obtindrem imatges "perfectes", 
però poc fidels a la realitat i sense valorar 
les greus molèsties que podem provocar 
als animals, com podrien ser estrès, 
amputació d'extremitats, malalties i, fins i 
tot, la mort. Un trist exemple d'això és que, 
malauradament, si cerqueu per la xarxa, hi 
trobareu fotos de granotes amb fils de niló 
lligats a les potes o a les mans perquè 
sembli que estan saltant, ballant o saludant. 
 
Tocar o no tocar, aquesta és la qüestió. 

 
Rosa Matesanz Torrent 
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UNA DE FOTOGRAFIES BONIQUES O CURIOSES... 
 
... d'en Manel Alvarez Cros 

  
 
 
 
 
 
 
 
◄   Faisà mascle Phasianus 
colchicus.    Parc dels Estanys, 
Castell-Platja d'Aro. 28/09/17. 

 
► 

Cuereta torrentera Motacilla 
cinerea. Bassa del Dofí, Castell 
d’Aro. 26/09/17. 
 
 
 

 
◄   Bitxac comú mascle Saxicola 
rubicola.    Parc dels Estanys, 
Castell-Platja d'Aro. 07/12/17. 

 
 
 

► 
Puput Upupa epops.  Parc dels Estanys, 
Castell-Platja d'Aro. 09/10/17. 
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... de la Rosa Matesanz Torrent 
 
 
 
 
 
 

◄ Femella de bitxac 
comú Saxicola 
rubicola. Menjant un 

cuc de terra.    Parc 
dels Estanys, Castell-
Platja d'Aro. 
04/12/17. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

► 

Blauet Alcedo atthis.  Després de 

capturar un peixet. Parc dels Estanys, 
Castell-Platja d'Aro. 04/12/17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

◄ Puput Upupa 
epops. Menjant un 
cuc. Parc dels 

Estanys, Castell-
Platja d'Aro. 
17/11/17. 
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... de la Mònica López García  
 
 
 
◄ Cotorreta de pit gris 
Myiopsitta monachus. 
Menjant herba. Jardins Juli 
Garreta, Sant Feliu de 
Guíxols. 03/11/17.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

► 
Espirant de tardor Spiranthes spiralis. 
Puig de les Bateries, Sant Feliu de 
Guíxols. 19/10/17.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
◄ Pit-roig Erithacus 
rubecula. La Corchera, 
Sant Feliu de Guíxols. 
11/11/17. 
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... d'en Carlos Alvarez-Cros 
 
 
 
 
 
 
Un pregadéu Mantis religiosa, assetjant 
una arna Helicoverpa armígera, sobre 
una olivarda, Inula viscosa.  Abocador de 
Solius, Llagostera. 11/09/17. ► 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
◄ Bec de corall senegalès 
Estrilda astrild portant 
becada. Ridaura a l'alçada de 
l'EDAR de Castell d'Aro. 
16/09/17. 
 
 

 
 
 
 
 
Teranyines (probablement de petites 
aranyes de la família Linyphiidae, molt 
visibles a causa de les minúscules gotes 
de boira que s'hi havien dipositat. Prop 
de can Perera, Panedes, Llagostera. 
14/10/17.► 
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UNA IMATGE VAL MÉS QUE... 
 
 
 
 
 
Aquest mascle de pinsà 
mec Fringilla montifringilla, 
captat per Carlos Alvarez-
Cros, a la desembocadura 
del Ridaura, a  Platja d’Aro, 
el 29/10/17, constitueix la 
vuitena citació d’aquesta 
espècie a la vall. No es 
detectava des de 2012. 
 
 
 

 
 
 
 
La Rosa Matesanz Torrent 
captà el moment en que un 
blauet Alcedo atthis, 
regurgitava una egagròpila 
amb el material indigerible de 
les seves preses. Parc dels 
Estanys de Platja d’Aro, el 
08/11/17. 
 
 

 
 
Aquesta imatge de corb 
marí emplomallat 
Phalacrocorax aristotelis, 
presa per Carlos Alvarez-
Cros, el 24/11/17, a la cala 
del Vigatà de Sant Feliu de 
Guíxols,  constata les 
primerenques dates en que 
pot començar el festeig 
d’aquesta espècie. 
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Aquest pinsà borroner 
Pyrrhula pyrrhula, captat 
per en Jaume Ramot 
García, el 28/11/17, a la 
riera de Calonge, al terme 
de Santa Cristina d'Aro, 
constitueix la cinquena 
citació d'aquesta espècie a 
la vall. De fet, no es citava 
des de 2007. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Excepcional document gràfic. Aquest martinet 
menut Ixobrychus minutus, sorprès el  08/12/17, 
al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, per en Manel 
Alvarez Cros, constitueix una prova irrefutable de 
la hivernada d’aquesta espècie a les comarques 
empordaneses i és una de les poques dades 
conegudes a Catalunya. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
La Rosa Matesanz Torrent, ens regala 
aquest imatge d’una molt i molt 
primerenca rosella  Papaver rhoeas, ja 
que fou presa el 10/12/17.  
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STERNA EN ACCIÓ 
 

 
 El 16 de setembre, alguns membres del Grup de Natura Sterna, portaren a terme una 

neteja  de la pujada de la font del Ferro i en repararen una passera. 

 
 
El 17 de setembre es feu la pujada a la font del Ferro. 
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 També, a mitjan setembre, veié 

la llum el segon número d'aquesta 
revista.   
 
El podeu trobar a: 
http://www.grupnaturasterna.org/wp-
content/uploads/2017/06/Revista_Ste
rna_001.pdf 
 
Si voleu col·laborar-hi, envieu un 
correu a l’adreça de correu electrònic: 
vallridaura@yahoo.es o al correu de 
contacte del Grup de Natura Sterna: 
sterna@yahoogroups.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 El 24 de setembre, el Grup de Natura Sterna participà a la VII Fira del Medi Ambient i la 

Sostenibilitat de Sant Feliu de 
Guíxols, amb gran èxit 
d'assistència i nombroses 
mostres d'interès i adhesió a la 
tasca que realitzem.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.grupnaturasterna.org/wp-content/uploads/2017/06/Revista_Sterna_001.pdf
http://www.grupnaturasterna.org/wp-content/uploads/2017/06/Revista_Sterna_001.pdf
http://www.grupnaturasterna.org/wp-content/uploads/2017/06/Revista_Sterna_001.pdf
mailto:vallridaura@yahoo.es
mailto:sterna@yahoogroups.com
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A la tarda del 24 de setembre, diversos 

membres del Grup de Natura Sterna, realitzaren 
una neteja de la llera del Ridaura, a sota del pont 
del Golf Costa Brava, a Santa Cristina d'Aro. Es 
dignificà l'espai i s'evità que tota la porqueria 
acumulada arribés al mar, arrossegada per la 
següent avinguda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Com recordareu, a primers de juliol, el 

president del Grup tingué una reunió amb 
representants de l’Ajuntament de Platja d’Aro per 
tal de posar sobre la taula la problemàtica dels 
gossos sense lligar al Parc dels Estanys. A finals 
de setembre, l’Ajuntament complí el seu 
compromís de posar rètols informatius de la 
prohibició de portar gossos deslligats dintre el 
recinte del Parc. 
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 L'1 d'octubre, sortí un 
article a El Punt Avui+ en el que 
es parlava del Parc dels 
Estanys de Platja d'Aro. Es 
posà de relleu la col·laboració 
del Grup de Natura Sterna amb 
l'Ajuntament de Castell-Platja 
d'Aro en la planificació de 
l'espai. 
 
Es pot llegir al següent enllaç: 
http://www.elpuntavui.cat/territo
ri/article/11-
mediambient/1250858-el-futur-
es-present.html 
 
 
 
 
 
 
 

 El 2 d'octubre, el Grup de Natura Sterna feia seu el següent manifest de l'Institut Català 
d'Ornitologia: 
"L'Institut Català d'Ornitologia (ICO) s’adhereix a l'aturada general convocada per la Taula per 
la Democràcia. 
La Junta de l'Institut Català d'Ornitologia condemna rotundament la violència de la que ha estat 
víctima la ciutadania de Catalunya aquest darrer cap de setmana. 
L'ICO es solidaritza amb totes aquelles persones que han resultat ferides i desitja que es 
recuperin tan aviat com sigui possible. 
Des de l'ICO volem mostrar el nostre compromís en la defensa de la democràcia i l'ús del 
diàleg per resoldre els conflictes i, per aquest motiu, ens hem adherit a l'ATURADA GENERAL 
que tindrà lloc demà, dimarts dia 3 d'octubre, arreu de Catalunya." 
 

 
 
 El 8 d'octubre, al Parc dels Estanys de 

Platja d'Aro, es va dur a terme diverses activitats 
per a celebrar el Dia Mundial dels Ocells. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/1250858-el-futur-es-present.html
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/1250858-el-futur-es-present.html
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/1250858-el-futur-es-present.html
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/1250858-el-futur-es-present.html
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Vam organitzar una visita botànica i 
naturalista, amb observació de 
plantes i ocells. El taller botànic, 
fent boles de fang amb llavors, va 
tenir una gran participació I les 
boles que es van fer amb tant 
d’amor, quan sigui hora, es 
plantaran. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
També es treballà la fusta 
per construir i penjar caixes 
niu per als ocells. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La jornada 
d’anellament científic 
d’ocells va ser 
seguida amb molt 
interès i expectació. 
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Els més menuts també gaudiren d’un taller 
de manualitats i reciclatge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
I tots vam admirar una 
exposició de fantàstiques 
fotografies de la Rosa 
Matesanz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TV Costa Brava, se’n va fer ressò en aquest reportatge: 
http://tvcostabrava.xiptv.cat/municipi/castell-platja-d-aro/l-informatiu-costa-brava/capitol/el-parc-
dels-estanys-celebra-el-dia-mundial-dels-ocells-1 
 

 El 9 d’octubre, El Punt Avui+ 
publicava un reportatge sobre la 
feina feta pel Grup de Natura 
Sterna en la recuperació i posada 
en valor de les fonts de Castell 
d’Aro. 
http://www.elpuntavui.cat/territori/a
rticle/11-mediambient/1255478-
les-animes-de-les-fonts-
immortals.html?cca=1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tvcostabrava.xiptv.cat/municipi/castell-platja-d-aro/l-informatiu-costa-brava/capitol/el-parc-dels-estanys-celebra-el-dia-mundial-dels-ocells-1
http://tvcostabrava.xiptv.cat/municipi/castell-platja-d-aro/l-informatiu-costa-brava/capitol/el-parc-dels-estanys-celebra-el-dia-mundial-dels-ocells-1
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/1255478-les-animes-de-les-fonts-immortals.html?cca=1
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/1255478-les-animes-de-les-fonts-immortals.html?cca=1
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/1255478-les-animes-de-les-fonts-immortals.html?cca=1
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/1255478-les-animes-de-les-fonts-immortals.html?cca=1
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 El 31 d’octubre es 
recol·locaren algunes de les 
caixes niu per gamarús, 
canviant-les de lloc o allunyant-
les del tronc principal, per 
minimitzar el risc de 
depredació per animals 
terrestres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El 5 de novembre es troba un durbec Coccothraustes coccothraustes mort per un tret a 
Solius. En tractar-se d'una espècie protegida, el fet és denunciat. 
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 El 12 de novembre 
es rescatà un aligot 
Buteo buteo que havia 
quedat atrapat i lesionat 
a una tanca de la C31, 
a l'alçada de can 
Provençal, a Santa 
Cristina d'Aro. L'animal 
fou lliurat als Agents 
Rurals, que el 
traslladaren a un Centre 
de Recuperació de 
Fauna Salvatge per la 
seva curació i posterior 
alliberament. 
 
 
 
 
 
 

 A primers de desembre, al número 66 de la revista TopGirona, es publicà un petit 
reportatge sobre la bassa del Dofí, amb fotografies de la Rosa Matesanz Torrent. 
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 El 15 de desembre, en Jaume Ramot 
pronuncià una conferència titulada "Invasions 
Biològiques. Les espècies invasores a la Vall d'Aro i 
Sant Feliu", a la Biblioteca Octavi Viader i Margarit 
de Sant Feliu de Guíxols, dins del cicle de 
conferències "Els divendres del Medi Ambient".  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

CARTES DELS LECTORS 
 
Podeu adreçar els vostres escrits per aquesta secció al correu: sterna@yahoogroups.com 
Recordeu que sempre tindran una connexió amb la natura, no superaran les 200 paraules i no 
contindran elements ofensius per a cap persona o col·lectiu. És indispensable que l'autor 
s'identifiqui amb nom, cognoms i DNI. El Consell editorial es reserva els drets de publicació 
dels escrits i de resumir-los si superen l'extensió establerta.  
 
CAÇA ESPORTIVA 
 
Ja fa uns quants anys que assisteixo, 
impotent, a un trist espectacle, muntat 
davant de can Barella, al pla de Panedes. 
El centre de l’escenari és una parcel·la 
sembrada expressament de gira-sol. Els 
voltants tot són rostolls amb les grans bales 
de palla cilíndriques, estratègicament 
disposades de tres en tres, configurant 
amagatalls. Tudons, tórtores (les poques 
que queden) i altres ocells són enllaminits 
per les pipes, menja fàcil i quasi única 
d’aquells rodals. El 15 d’agost, dia que 
s’obre la “mitja veda”, abans de fer-se clar, 
els escopeters ocupen els seus amagatalls. 
En despuntar el dia, quan els ocells, 
confiats, acudeixen al seu lloc d’alimentació 

habitual, comença la massacre. Cada 
escopeta pot disparar fins a tres trets 
seguits... Sovint, la paraula caça s’associa 
a la paraula esport. On és l’esperit esportiu 
d’aquesta carnisseria? 
 
He sigut caçador i m’avergonyeix que qui 
prepara aquesta trampa amb nocturnitat i 
traïdoria es faci dir així. I, probablement, 
algun d’aquests personatges encara tindrà 
la barra de dir que  estima la Natura. 
 
La cacera, la vertadera caça, és (hauria de 
ser) una altra cosa. Una activitat on la mort 
de l’animal caçat hauria de ser una 
conseqüència inevitable (?), no un fi.  

 
 Carlos Alvarez-Cros 

mailto:sterna@yahoogroups.com
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Vols ser soci/a de Sterna? És gratis! 
 
Si voleu ser socis del Grup de Natura Sterna només ens heu d'enviar un correu electrònic a 
l'adreça: sterna@yahoogroups.com amb aquestes dades: 
 
Nom i cognoms 
DNI 
Adreça de correu electrònic 
Telèfon mòbil 
Telèfon fix 
 
Una vegada rebudes, us enviarem un carnet de soci que 
podreu imprimir i retallar o portar al mòbil. Pel fet de ser 
soci, tindreu prioritat en les activitats del Grup, podreu 
col·laborar i presentar iniciatives i rebreu a la vostra 
adreça de correu electrònic la Revista de Sterna. 
 
Si, a més, voleu ser soci padrí i contribuir a les 
despeses del Grup, podeu fer un donatiu anual de 
l'import que ens digueu, amb un mínim  de 25€, que 
se us carregarà al número de compte corrent que ens 
indiqueu. 
 
Si volguéssiu fer una aportació puntual, poseu-vos en 
contacte amb nosaltres a  sterna@yahoogroups.com 
 

Tens alguna idea interessant o algun 
suggeriment? Fes-nos-ho saber. 
Envia un correu a: 
sterna@yahoogroups.com 
 
T'agrada dibuixar i tens menys de 14 
anys? Envia'ns els teus dibuixos de natura a: 
sterna@yahoogroups.com 
 

 
Estigues informat del que fem i del 
que passa a la vall.  
 

https://es-es.facebook.com/Grup-de-
Natura-Sterna-164351910300211/ 
 

 
SOLUCIÓ A LA SOPA DE LLETRES I A L'ENDEVINALLA 

 
                        

 

 

La papallona. 

G U E Y A G E N A M O R K E

U E L R E N Q U A U E I A L

A R I L O Q S L I G E T M R

H S T I A S U R A E Q U A I

A A O C D N S R N R U E L T

N X M I F O E I U P N R L E

O A A A T A U A N C S U E F

L E Q L N V I D I Y O L R R

L N U C U C A A P D O R E U

A A E U R A M R H E E L N G

P N T F U R O T O L B O G I

A M O N G E T E R A U R A L

P I A C A O T I T U R O O A

E F R A B P A R I Q O R A T

mailto:sterna@yahoogroups.com
mailto:sterna@yahoogroups.com
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https://es-es.facebook.com/Grup-de-Natura-Sterna-164351910300211/
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CONTRAPORTADA: ART I NATURA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: 
https://thepantechnicon.word
press.com/2013/10/30/athen
a-attributed-to-the-brygos-
painter/ 
 

 

 
 
La imatge reproduïm 
es un vas de ceràmica 
que representa a la 
deessa dels grecs   
Palas Athenea o Atena 
(Minerva pels romans) 
que porta un casc i una 
llança i està 
acompanyada d’un 
petit mussol comú 
Athene noctua. 
Aquesta ceràmica està actualment al 
Museu Metropolità d’Art de Nova York i  
s’atribueix a Brygos (Grecia 490–480 a.C.), 
famós i prolífic pintor de figures vermelles 
en vasos de ceràmica negra. 
 
El mussol era molt freqüent a la antiga 
Grècia i és el símbol de la filosofia doncs es 
un ocell solitari (la soledat que cal per 
filosofar), amb una excel·lent visió en 
l’obscuritat (la Filosofia descobreix 
qüestions amagades, profundes) i amb una 
visió de 360º (la Filosofia intenta tenir una 

visió complerta de les coses). En definitiva 
el mussol es un símbol de la intel·ligència, 
la perspicàcia i la erudició. 
 
L'antiga ciutat d’Atenes era devota de 
Athena la deessa de la guerra justa i la 
saviesa. El mussol era un ocell 
freqüentment reproduït pels grecs en vasos 
de ceràmica, àmfores i fins i tot era un 
revers comú a moltes monedes, 
particularment el tetradracma a partir del 
510 aC, a on en l’altre cara es representava 
a Athena. 

Temi Vives 
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https://thepantechnicon.wordpress.com/2013/10/30/athena-attributed-to-the-brygos-painter/
https://thepantechnicon.wordpress.com/2013/10/30/athena-attributed-to-the-brygos-painter/
https://thepantechnicon.wordpress.com/2013/10/30/athena-attributed-to-the-brygos-painter/

