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EDITORIAL
 
LA BATALLA DEL GLIFOSAT, LA 
SUPREMACIA DELS MÉS PODEROSOS 
 
Aquests darrers mesos hem llegit a la 
premsa que alguns dels nostres 
ajuntaments han optat, per fi, per eliminar 
l’ús d’alguns herbicides de la seva llista de 
productes fitosanitaris. En concret el 
glifosat. 
 
El glifosat és l’herbicida sistèmic més 
utilitzat al món. Actua per contacte amb les 
fulles o el tronc i durant els darrers 50 anys 
s’ha considerat el miracle dels pans i els 
peixos. Amb la seva aplicació s’han 
augmentat les collites i s’han reduït els 
costos de les tasques agrícoles. L’ús 
d’aquest “miraculós” producte, patentat i 
distribuït inicialment, per la multinacional 
Monsanto, sota el nom comercial de 
Roundup, va entrar ràpidament al món de 
la jardineria i la gestió pública, reduint les 
tasques d’eliminació d’herbes no desitjades 
en jardins públics, vores de carreteres i 
infinitats d’espais. Segons els seus 
creadors i defensors, és un producte 
innocu, doncs el glifosat i les seves salts no 
són solubles en aigua, no són volàtils, són 
estables en l’aire i no pateixen degradació 
fotoquímica. Segons l’Agencia Catalana de 
Seguretat Alimentaria, els residus del 
glifosat s’excreten molt ràpidament en els 
mamífers  sense cap transformació en els 
teixits. La Comissió Europea, fa anys que la 
balla, intentant resoldre l’intricat litigi entre 
els detractors i defensors d’aquest 
producte. Les pressions dels països 
productors, les informacions esbiaixades de 
les empreses químiques i la dificultat que 
comporta l’obtenció de proves concloents a 
curt i mitjà termini, han fet que el glifosat 
encara es pugui comprar al mercat amb 
absoluta normalitat. 
 
Paral·lelament, han sorgit veus critiques a  
aquest producte. El 2015, l’Agencia 
Internacional per a la Recerca del Càncer i 
l’OMS advertien que el glifosat calia ser 
inclòs dins el grup 2A com a  “probable 
carcinogen pels humans”.  Segons 
Greenpeace, entre 1974 i 2014 s’han 
escampat 8.600 milions de quilos de 

glifosat al planeta, acusa a les empreses 
distribuïdores d’alterar o esbiaixar els 
resultats analítics de la seva aplicació. 
Segons l’organització ecologista, l’ús 
d’aquests productes  té greus impactes en 
el medi i la salut humana. Contamina els 
sols, les aigües i afecta organismes 
aquàtics com algues, peixos, mol·luscs i 
alguns amfibis. Per altra banda, alguns 
analistes posen el dit a la llaga. L’obtenció 
per part de Monsanto, de plantes com ara 
el blat de moro, la soja, el cotó i molts 
d’altres, transformades genèticament per 
suportar el tractaments amb Roundup, 
poden generar a llarg termini un oligopoli 
que domini el mercat alimentari mundial.  
 
Des del Grup de Natura Sterna, valorem 
molt positivament aquesta iniciativa 
endegada pel Ple de  l’Ajuntament de 
Santa Cristina d’Aro i animem a tots els 
agents socials  a seguir per aquest camí. 
En tot cas, voldríem conscienciar a les 
veïnes i veïns de la nostra Vall, que no hi 
ha bones o males herbes, totes compleixen 
un paper en el sistema ecològic i la seva 
presència entre nosaltres és un senyal de 
salut ambiental. Hauríem de canviar la 
nostra percepció sobre l’aspecte visual dels 
nostres carrers i places. Com ja he dit en 
altres articles, desconfiem d’un poble on no 
hi ha ni herbes als marges, ni mosques, 
mosquits, ni formigues... tampoc hi podran 
viure n’hi ocells ni ratpenats, ni lluerts i, 
possiblement, n’hi nosaltres. 

 
Jaume Ramot García, 

President del Grup de Natura Sterna 
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UN CONVIDAT: LAURA TORRENT ALSINA 

 
Biòloga per la Universitat de Vic, durant 
unes pràctiques de camp, l’estiu del 
2013, va descobrir la seva vertadera 
passió pels ratpenats. A mitja carrera va 
fer un intercanvi d’estudis Erasmus a 
Polònia. Casualment un dels seus 
professors era expert en quiròpters i va 
acabar fent el seu treball de final de grau 
amb ell. Acabada la carrera va anar a 
Praga a fer un màster sobre conservació 
de la natura i es va graduar amb un 
projecte sobre ratpenats de l’Amazones.  
 
L’estiu del 2016 va estar dos mesos a la 
selva de Calakmul, a Mèxic, on formava 
a joves estudiants d’arreu del món en el 
mostreig de fauna i flora tropical. I al 
novembre del mateix any es va unir a 
una expedició internacional a 
Madagascar per comprendre millor com 
els malgaixos i malgaixes interaccionen 
amb els ratpenats. 
 
Des del 2013 ha anat col·laborat i treballant 
amb el Centre de Ciència i Tecnologia 
Forestal de Catalunya (CTFC) i el Museu 
de Ciències Naturals de Granollers en varis 
projectes relacionats amb l’estudi i 
seguiment de ratpenats per tot el territori 
català. 
 
Actualment treballa a Natura Montfred on, 
gràcies a diverses activitats d’educació, va 
conèixer el Grup de Natura Sterna. L’any 
passat va començar a estudiar els 
ratpenats de la Vall d’Aro i des del juny està 
fent un seguiment dels quiròpters de Sant 
Feliu de Guíxols. I alhora també treballa al 

CTFC estudiant quiròpters cavernícoles i 
forestals de Catalunya. 
 
Paral·lelament està fent un estudi dels 
ratpenats de Guinea Equatorial amb 
l’organització Biodiversity Initiative i alhora 
formant estudiants universitaris locals en el 
mostreig i seguiment de fauna. 
 
Ha fet ponències i pòsters en diversos 
congressos internacionals i estatals sobre 
quiròpters i és autora i ha col·laborat en 
varies publicacions científiques. També és 
revisora d’articles científics i participa en 
l’edició del blog de la Asociación Española 
para la Conservación y el Estudio de los 
Murciélagos (SECEMU). 

 
 

SILUETES AL CAPVESPRE 
 
Els ratpenats o quiròpters, que en grec 
antic vol dir “mà alada”, són l’únic grup de 
mamífers capaços de volar i el segon grup 
més divers del planeta. A Catalunya n’hi ha 
29 espècies, que representen el 29% dels 
mamífers que tenim, i els trobem en tots els 
ambients; des de prats alpins fins a zones 
costeres, passant per ciutats, avencs, 
boscos i coves. Evolutivament parlant ens 
porten molts anys d’avantatge ja que fa uns 
52 milions d’anys que existeixen a la terra, 
en canvi els primers homínids bípedes 
només en fa 4! 
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Els ratpenats han perfeccionat una tècnica 
que només els cetacis, uns pocs ocells i 
alguns tenrecs i eriçons utilitzen: 
l’ecolocalització. Als especialistes en 
quiròpters ens agrada molt utilitzar 
l’expressió “els ratpenats hi veuen per les 
orelles” ja que es basen en els so i els seus 
ecos per moure’s i caçar en la negra nit. A 
Catalunya totes les espècies de ratpenats 
s’alimenten d’insectes però tenim dues 
excepcions molt interessants: el ratpenat 
de peus grans (Myotis capaccinii) caça 
petits peixos com la Gambúsia i el nòctul 
gegant (Nyctalus lasiopterus) atrapa ocells 
en migració com el Tallarol de garriga! 
 
Tot i la errònia similitud que se’ls atribueix 
amb els rosegadors, la qual no podria estar 
més lluny de la realitat, els ratpenats 
evolutivament son més propers a les 
vaques, els cavalls, els eriçons i els cetacis 
marins que als ratolins o les musaranyes. 

Dues diferències més entre els ratpenats i 
els rosegadors: nombre de cries i 
longevitat. Tot i la similar mida corporal, els 
ratpenats catalans només tenen una cria 
per any amb l’excepció del ratpenat 
muntanyenc (Hypsugo savii) que sol tenir-
ne dues. Pel que fa a l’esperança de vida, 
els ratpenats poden viure de mitjana 15-20 
anys però el rècord està en 41 anys d’un 

individu de ratpenat de Brandt (Myotis 
brandtii)!  
 
Hem de tenir en compte que a Catalunya el 
66% dels ratpenats estan amenaçats dins 
la categoria de “en perill” o “vulnerable” i 
tots estan protegits per llei tan a nivell 
autonòmic com estatal i europeu. I la seva 
principal amenaça no són els rapinyaires 
nocturns o les malalties sinó els humans. 
La nostra presència en els seus refugis, 
sobretot subterranis, l’ús indiscriminat de 
pesticides, els molins de vent i la 
modificació del paisatge els estan colpejant 
de ple, fent que les seves poblacions, any 
rere any, vagin disminuint. 
 
Com indica el seu nom, el ratpenat de cova 
(Miniopterus schreibersii) és una espècie 
que només viu en coves i avencs naturals 
de grans dimensions però també en mines i 
galeries construïdes per l’ésser humà. És 

una espècie molt sensible a les 
molèsties per això busca refugis 
tranquils i aïllats. Per culpa de 
l’espeleologia, el vandalisme i el 
tancament incorrecte de les entrades 
estan perdent refugis per tot Catalunya i 
acaben vivint en refugis subòptims on 
poden ser més fàcilment depredats o no 
tenir les condicions ambientals 
adequades per criar. D’altres espècies, 
com el nòctul gegant (Nyctalus 
lasiopterus), només el trobem a la 
fageda d’en Jordà ja que necessita 
boscos molt madurs amb cavitats 
naturals. 
 

Un  dels mites estrella sobre els 

ratpenats és que son cecs, doncs 

no, de les més de 1.300 espècies 

que hi ha a la terra cap ho és. És 

més, hi ha un gran grup, els 

ratpenats frugívors, un bon exemple 

en són les guineus voladores 

d’Austràlia, que tenen uns ulls ben 

grans i que els permeten veure-hi de nit 

com els gats. Pel que fa als ratpenats 

de casa nostra, que utilitzen el so, 

tenen uns ulls més petits però si hi ha 

una mica de llum hi poden veure, per 

exemple quan son dins el refugi.  
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Els ratpenats son un dels grups de 
mamífers més desconeguts a casa nostra i 
injustament mal vistos per moltes persones, 
no només a Catalunya sinó a tot el món. 
Sempre se’ls ha associat amb el mal, la 
bruixeria i les supersticions, cosa que ha 
causat que se’ls persegueixi i s’eliminin les 
seves colònies. Però no totes les cultures 
els veuen així. A Indonèsia hi ha cultures 
que els veneren i protegeixen les seves 
coves, i a la Xina són vistos com a símbols 
de bona fortuna i les seves siluetes fa 

milers d’anys que s’estampen en 
valuoses peces de porcellana. 
 
S’ha vist també que els ratpenats 
juguen un paper crucial com a 
controladors de plagues en ciutats i 
cultius. La pipistrel·la nana 
(Pipistrellus pygmaeus) ajuda als 
agricultors del Delta de l’Ebre a 
reduir els efectes negatius de la 
plaga del barrinador de l’arròs i als 
nuclis urbans es mengen els 
mosquits que ens piquen a l’estiu. 
Però això no és tot, a les zones 
tropicals els ratpenats són 
importants pol·linitzadors de moltes 
plantes com l’agave, del qual s’obté 
el tequila, i dispersadors de llavors, 

clau per la reforestació dels boscos 
plujosos. 
 
Així doncs, el pròxim cop que observeu el 
cel crepuscular fixeu-vos-hi bé i veureu les 
seves siluetes fent cabrioles a l’aire. Ja no 
us tornaran a passar per alt. Els ratpenats 
són animals clau per l’equilibri de la natura i 
el més bonic de tot és que ara en som 
conscients! 
 

Laura Torrent Alsina 

UN PERSONATGE 
 

ESTHER LEDERBERG (1922 – 2006) 
 
En realitat es deia Esther Miriam Zimmer 
(Lederberg és el cognom del seu primer 
marit). Va ser pionera en genètica 
bacteriana. Entre les seves aportacions a la 
biologia destaquen el descobriment dels 
virus lambda (un bacteriòfag) i del factor de 
fertilitat (plasmidi F), el desenvolupament de 
la tècnica del sembrat per rèplica i la 
transferència de gens entre bacteris per 
transducció especialitzada. 
 
La tècnica de sembrat per rèplica va ser una 
solució senzilla i innovadora per obtenir 
cultius bacterians idèntics. Va ser idea 
d'Esther Lederberg, però va publicar-la en un 
article conjunt amb el seu marit, essent-ne ell 
el primer autor. 
 
Al 1958, Joshua Lederberg va rebre la meitat 
del premi Nobel de fisiologia o medicina "per 
les seves descobertes relacionades amb la recombinació genètica i l'organització del material 
genètic en els bacteris". Només a ell se li va reconèixer el mèrit, malgrat que bona part d'aquell 
treball l'havia fet amb l'Esther. Potser perquè ella no tenia cap cromosoma Y? 
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LA COSTA BRAVA ÉS “CAPITAL NATURAL” DE TOTS 
 

Els recursos de la Natura pertanyen a totes 
les generacions presents i futures i no 
poden ser patrimoni d’uns pocs. 
 
Tota l’economia es basa, i sempre s’ha 
basat, en l’Ecologia, 
doncs rau en la 
permanent 
disponibilitat dels 
recursos de la Natura. 
En aquest sentit cal dir 
clarament que el món 
de l’Economia és un 
subsistema de la 
Natura. Sense Natura, i 
per tan sens recursos 
com l’aigua, aire, fusta, 
peix, agricultura, 
ramaderia, etc., el 
capital financer no 
creix i no hi ha 
benestar ni prosperitat. 
En aquest sentit cal dir 
amb tota claredat que 
la Costa Brava és un 
paisatge funcional (un 
ecosistema 
d’ecosistemes) que, 
més enllà del beneficis 
econòmics que genera, 
forma part de la 
identitat catalana i ha 
estat i és font 
d’inspiració de pintors, 
poetes, escriptors, 
escultors, musics, 
guionistes, filòsofs  i, 
fins i tot, científics. 
 
Els ecosistemes de la 
Natura també 
contribueixen a la salut humana de 
diferents maneres. Per una banda la 
captació del CO2 i l’efecte refredador de la 
vegetació contribueixen a la regulació del 
clima global. Un segon element és que la 
Natura es una font i reserva de nous 
productes medicinals. Finalment, cal 
remarcar que l’exposició als boscos té 
efectes positius sobre una sèrie de 
malalties. Els ecosistemes de la Natura 
també aporten beneficis sòcio-culturals. Per 
exemple, la Natura aporta uns beneficis 
lúdics (esbarjo i oci)  cada cop més 

importants, doncs contribueixen a les 
economies locals i a donar feina en forma 
de turisme, eco-turisme, viatges, hotels, 
restaurants i empreses dedicades a la 
oferta de lleure a la Natura. No pot deixar-

se de banda els beneficis derivats dels 
paisatges com són els identitaris i anímics, 
els valors educatius i fins i tot les pràctiques 
i rituals “espirituals” com la meditació, 
mindfulness, etc.  Garantir un paper 
actiu per als boscos mediterranis requereix 
la integració de béns i serveis d'una 
manera multifuncional. Això pot aconseguir-
se utilitzant eines de gestió i polítiques que 
resolguin la dramàtica paradoxa actual de 
que els boscos mediterranis són una 
valuosa infraestructura verda, però llur 
valor no és reconegut per la societat. Els 
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boscos a més de fusta produeixen bolets, 
suro, pinyons, aglans, mel, plantes 
aromàtiques i medicinals, resines,  i una 
sèrie de serveis mediambientals i culturals 
com per exemple: mantenir la qualitat de 
l’aigua i de l’atmosfera, prevenir l’erosió del 
sòl, ser assentament de l’agricultura i la 
ramaderia sense oblidar els recursos de 
pesca, captació de CO2, regulació del 
clima, salut i benestar,  valors estètics i 
d’altres. 
 
Tots aquets productes i serveis 
constitueixen uns actius econòmics o 
capital natural que pot consumir-se i 
desaparèixer si no adoptem les pràctiques 
sostenibles de producció i consum. El valor 
monetari de tots els productes i serveis que 
ens proporciona la biosfera s’estimen en 
bilions de dòlars, és a dir més de dues 
vegades el PIB mundial (UNEP, 2011). Val 
a dir però, que no és admissible èticament 
que el capital natural i el capital humà se 
substitueixin o converteixin en capital 
financer (tant monetari com de 
mercaderies), doncs encara que són 
complementaris, sense capital natural ni 
capital humà, la societat es col·lapsa. 
Actualment, els gestors públics es basen 
en xifres econòmiques per prendre les 
seves decisions. En aquesta tessitura, el 
valor dels serveis de la Natura ha de tenir-
se en compte. És a dir, el fet d’atribuir un 
valor monetari a la Natura no té com a 
objectiu poder vendre la Natura (cosa que 
entenem que es immoral) sinó que 
l’objectiu d’atribuir un valor monetari a la 
Natura és per poder donar criteris 
econòmics als gestors per quan tinguin de 
dissenyar polítiques econòmiques 
vinculades a la utilització del patrimoni 
natural i la seva protecció. 
  
Si entenem per capital qualsevol tipus de 
recurs capaç de produir recursos 
addicionals, podem considerar que hi ha 
cinc tipus de capital que ens permeten 
assolir el benestar social. El capital 
financer, el més conegut i popular, 
constituït pels diners i actius financers. El 
capital construït, és a dir els edificis, 
infraestructures i tecnologia. És a on vivim i 
desenvolupen els nostres projectes com a 
éssers humans. El capital humà, es a dir 
les persones amb les nostres capacitats 
tant genètiques com adquirides. El capital 
social entès com la organització social que 
hem generat al llarg de la Història, inclou 

les normes que faciliten les accions 
col·lectives, la pau social i, per extensió, els 
bens públics. Dins d’aquest capital s’inclou 
el capital polític i el cultural. Finalment 
tenim el capital natural o el capital de la 
Natura que està constituït pels recursos 
naturals: aire, aigua, sol, boscos, fauna, 
flora, combustibles no renovables i 
renovables, etc. 
 
El capital natural disminueix quan les 
reserves i recursos no renovables o limitats 
de la Terra  es consumeixen 
irreversiblement. Els serveis que la 
Naturalesa ens ofereix (depuració de l'aire i 
aigua, generació de sòls fèrtils, renovació 
de recursos -fusta, peix, ramaderia, 
agricultura, etc.-) també són una part del 
capital natural. Qualsevol empresa o 
organització, de la grandària que sigui, 
depèn en major o menor mesura dels 
actius naturals (aigua, sòls, plantes, 
animals i minerals) i els serveis que 
aquests subministren (protecció enfront de 
desastres naturals, generació d'energia, 
fixació de CO2, filtració de substàncies 
contaminants, pol·linització de cultius, 
creació de sòl, cicle del carboni i de l'aigua) 
per a mantenir la seva activitat. 
 
Malgrat l'indiscutible valor que representa el 
capital natural per al manteniment 
d'economies i societats pròsperes, la 
creixent pressió que l'activitat humana 
exerceix sobre ell està provocant la seva 
deterioració i esgotament a un ritme 
alarmant. Això pot derivar en escassetat de 
recursos, fallada dels ecosistemes i major 
contaminació ambiental, entre altres 
efectes, la qual cosa al seu torn es tradueix 
en l'impuls del canvi climàtic, pèrdues 
econòmiques per sequeres, inundacions, 
interrupció de serveis i impactes sobre la 
salut humana. 
 
Per tot això, s’ha dut un procés de consulta 
a tot el món, s'ha elaborat el Protocol del 
Capital Natural, que constitueix el primer 
marc global harmonitzat per a facilitar a les 
empreses mesurar i valorar les afeccions 
positives i negatives que les seves 
operacions tenen sobre el capital natural, a 
més de les dependències que tenen d'ell. 
Ha estat dissenyat per a generar confiança, 
informació creïble i processable, necessària 
per a una presa de decisions veritablement 
informada i sostenible. Esperem que aviat 
sigui una realitat. 

Temi Vives 
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IL·LUSTRACIÓ CIENTÍFICA VS NATURALISTA 

 

Amb les noves tecnologies i modalitats de 
dibuix s’ha creat un cert debat conceptual 
entre les diferents tècniques d’il·lustracions 
científiques, les pintures naturalistes i fins i 
tot les híper realistes o la fotografia. 
 
L’intent de  representar  la 
natura sobre un format físic, és 
tant antic com la pròpia 
curiositat humana. Des de les 
pintures prehistòriques fins les 
darreres tècniques digitals, 
l’interès de plasmar allò que 
copsa l’ull humà ha estat una 
constant. Les eines per a 
aquest fi han evolucionat al 
llarg de la història. Malgrat tot, 
l’arribada de la fotografia, 
semblava que podria  
desplaçar definitivament 
aquestes tècniques, donada la 
seva insuperable capacitat de 
plasmar de forma inequívoca la 
realitat representada. Amb tot, 
pels científics, certs conceptes 
generals, com ara, espècies, grups 
d’animals, plantes o organismes són 
impossibles de plasmar amb una fotografia. 
Opinen que una fotografia pot representar 

una unitat de cada espècie, però és 
incapaç de mostrar la mitjana 
representativa de tota una comunitat. És a 
dir, cada exemplar d’una espècie és únic i 
diferent a la resta. Només una il·lustració 

que ha pogut comparar la totalitat o gran 
part del grup, pot generar una imatge que 
sigui representativa de tots els integrants 
d’aquella espècie. Inclús pot obviar, llums, 
ombres, o aberracions cromàtiques difícils 
de resoldre amb la fotografia.  
 
La il·lustració científica, doncs, es 
considera una disciplina al servei de la 
comunicació tècnica.  Ha de mostrar una 
representació objectiva, rigorosa i clara del 
que es vol comunicar. Ja sigui il·lustrar un 
procés natural, esquematitzar una part 
concreta d’un element o mostrar parts no 
visibles per l’ull humà. En qualsevol cas, ha 
de ser estrictament veraç, tant en les 
escales, les proporcions fins al més mínim 
detall.  En aquests sentit, fixem-nos que la 
majoria de guies de classificació 
biològiques aposten encara per les  
il·lustracions. La làmina que mostrem, és 
un exemple ben evident de la funció d’una 
il·lustració científica. L’autor, Ferdinand 
Baver, fou un botànic il·lustrador molt 
reconegut en les expedicions científiques 
del segle XIX. 
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La pintura naturalista, per altra banda, 
intenta plasmar la interacció de l’exemplar 
o motiu del tema amb el seu entorn. Valora 
la presencia del paisatge, l’harmonia, la 
llum, les postures i costums. Es considera 
una tècnica clau durant les grans 
exploracions dels segles XVII i XVIII, per  
documentar i il·lustrar els paisatges, 
espècies i la seva interacció amb l’entorn o 
remarcar la documentació escrita. En 
aquest sentit, aquí sí que la fotografia pot 
haver suplert en gran mesura el paper 
documentalista del dibuix naturalista.  
 
Amb tot, els il·lustradors també s’han posat 
al dia;  les noves tecnologies, permeten una emulsió de la tècnica fent que aquests 

conceptes que hem comentat es 
dilueixin i puguin confondre el 
resultat obtingut. Actualment, costa 
diferenciar una foto d’un dibuix 
generat amb suport digital on, 
sovint, les tècniques s’han fos per 
donar uns resultats sorprenents.  En 
tot cas, la tecnologia avança i les 
tècniques d’il·lustració són cada cop 
més refinades. La funció d’aquesta 
ancestral costum de l’home per 
documentar allò que l’envolta, pren 
un camí engrescador que caldrà 
seguir per poder gaudir de les 
experiències visuals i sensorials que 
ens depara el futur més proper.                                            

 
Jaume Ramot García 

 
PUBLICITAT 
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PRE-ECOLOGISME? 
 
L'altre dia, ordenant 
fotos antigues, vaig 
trobar aquesta imatge 
de la dreta. 
 
Correspon a un 
mosaic que vaig 
veure a Sevilla i que 
em va cridar l'atenció. 
D'això fa molts, molts 
anys, del temps de les 
diapositives i que molt 
lluny quedaven les 
càmeres digitals... 
 
Per poder localitzar 
aquesta placa 
ceràmica ho vaig consultar amb l'amic 
Google (que ho sap tot...) i resulta que 
aquesta placa té la seva història: Formava 
part d'una sèrie de retaules ceràmics que 
van ser col·locats a les entrades dels 
col·legis públics de Sevilla, el 1925, a 
instàncies d'Antonio Ariza. 
 
Antonio Ariza Camacho doctor i puericultor 
popular, republicà i andalusista, amic de 
Blas Infante (que fou el seu padrí de 
noces), va ser reconegut per la seva 
preocupació per la infància i l'analfabetisme 
popular, i la seva relació amb els barris del 
denominat "Moscú sevillano" i els ravals 
trianeros.  Van ser molt sonades les 
campanyes antitaurines que va dur a terme 
i va ser el gran impulsor de 
l'Associació Protectora 
d'Animals de Sevilla. Va 
morir afusellat al juliol de 
1936. Avui, sobretot se'l 
recorda per aquestes 
plaques ceràmiques que es 
van col·locar a iniciativa 
seva i de les que han 
sobreviscut només unes 
poques a Sevilla i una a un 
col·legi d'Alcalá de 
Guadaira. 
 
Apart del que jo vaig 
fotografiar, hi havia aquest 
altre model de placa 
ceràmica. 
 
A Sevilla es poden veure 
algunes altres plaques amb la mateixa 
idea, com la situada al Parc de Maria Luisa, 
a la Isleta de los pájaros. 

 
Totes aquestes plaques es van fer sota 
clara influència de la “Plegaria del Pájaro”  
de Blas Infante. 
 

LA PLEGARIA DEL PÁJARO 
 

Niño: 
Tú, que algunas veces me martirizas, 

mírame bien. 
Yo soy el protector más importante de la 

agricultura. 
Yo enseñé a los hombres el arte de la 

cestería, mostrándole mi nido. 
Te he sugerido la idea de volar como yo, y 

has construido dirigibles y aeroplanos. 
La inmensa variedad de mis nidos, te ha 

sugerido multitud de ideas. 
No me hagas morir para lucirme 
vanidosamente en tu sombrero. 
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Yo destruyo por millares los insectos que 
constituyen las plagas de las legumbres, 

los cereales y las frutas que son tus 
mejores alimentos. 

No me hagas víctima inocente de tu 
deporte de caza. 

Yo distraigo con mi dulce y armonioso 
canto tus horas de fastidio. 

No destruyas mi nido, que es el santo 
hogar de mis pequeños hijos. 

Si eres bueno, como creo, no me tengas 
preso entre alambres, no me hagas mal y 

andaré más cerca de ti. 
 
Precursors de l'ecologisme actual? 

Manel Alvarez Cros 
 
 
 

PUBLICITAT 
 

Natura Montfred és una iniciativa 
empresarial gironina dedicada a l’estudi i la 
divulgació del Medi Natural i Rural, 
mitjançant estudis científics i publicacions; 
activitats d'educació ambiental; sortides 
guiades i viatges especialitzats en fauna i 
flora.  
 
Seguiu-nos al Facebook per saber més 
sobre les activitats que fem: 
https://www.facebook.com/naturamontfred/ 
 
No dubteu en contactar-nos:  
 
NATURA MONTFRED           972 40 21 11 
C/ J. Ma. Gironella i Pous, 1-3, 6-4  17005 
– Girona 
montfred1@gmail.com 

https://www.facebook.com/naturamontfred/
mailto:montfred1@gmail.com
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UNA D’ORTÒPTERS A LA VALL DEL RIDAURA 

 
El 17 d’agost havia quedat amb l’amic Joan 

Ventura Linares per anar d’ortòpters. En 

Joan és un dels pocs coneixedors del 

nostre país d’aquest grup d’insectes 

constituït per llagostes, saltamartins i grills. 

Ens  trobàrem al pàrquing d’un conegut 

supermercat i li vaig dir que traslladés el 

material al meu cotxe, que aniríem amb un 

sol vehicle. En veure el salabret, ja em vaig 

imaginar el mètode d’estudi. Com que no 

sabia ben bé on portar-lo, vaig imaginar 

que les Bernades seria una bona opció. Va 

ser baixar del cotxe i començar a fer anar el 

salabret. Primer d’una manera selectiva, 

capturant els exemplars que aixecaven en 

caminar entre l’herbassar. Una vegada 

capturades i identificades les primeres 

espècies, va canviar de manera de fer anar 

el salabret. Va començar a dibuixar vuits 

horitzontals davant seu mentre avançava i, 

de tant en tant, mirava l’interior de la xarxa 

per veure què havia caigut. Jo li aguantava 

una guia d’identificació i ell m’anava 

ensenyant els trets distintius de cada 

espècie. 

Mai hagués pensat que hi hagués tanta 

varietat, ni que n’hi haguessin de tant 

petits. En Joan m’estava descobrint un nou 

món. En més o menys una hora i mitja i en 

un espai molt reduït, en Joan detectà 

catorze espècies diferents.  

Desprès, com que no coneixia el 

Parc dels estanys, el vaig portar allà. 

Vam fer un vol per la part nord. 

Massa segat i poc bestiar. La cosa 

es va animar en entrar a l’herbassar. 

Tot d’una, davant meu, va saltar una 

llagosta de bona mida i va anar a 

rebotar a la cama d’en Joan. El vaig 

avisar d’on havia caigut i, en 

descobrir-la, se li va transformar el 

semblant. Era un llagost ploraner, 

una de les poques espècies que 

encara no havia trobat a les 

comarques gironines. Abans 

d’intentar capturar-la, per assegurar 

la identificació, la vaig fotografiar. Una 

vegada capturada se la va mirar de tots 

costats i, en alliberar-la, la va fotografiar ell.  

Una jornada fantàstica, que haurem de 

repetir, i una mica més de coneixement de 

la fauna de la vall del Ridaura. 

 

Carlos Alvarez-Cros 
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UN LLIBRE 
 

ELS RATPENATS DE CATALUNYA 
 
 
Autors: Carles Flaquer i  Xavier Puig. 
 
Il·lustracions: Toni Llobet. 
 
Edita: Brau Edicions. 
 
Any: 2012. 
 
Pàgines: 144. 
 
Aquesta és la guia de camp de 
butxaca més complerta dels 
ratpenats de Catalunya, amb la 
incorporació de les noves espècies 
descobertes recentment al país. Una 
fitxa per a cada una de les 30 
espècies en tracta els costums, 
l'hàbitat, la freqüència, la distribució 
en mapes de Catalunya i del món, i 
les amenaces i mesures de 
conservació. Les il·lustracions 
precises de Toni Llobet i les 
fotografies inèdites de diversos 
autors fan de la guia una eina no 
només rigorosa sinó també amena i 
atractiva. Les claus d'identificació ens 
permetran reconèixer les espècies 
des d'una certa distància amb 
exemplars actius al seu refugi, amb 
l'espècie a la mà, pels caràcters 
cranials o per l'acústica mitjançant 
detectors de sons. 
 
 
 
 

UNA FRASE (O DUES) 
 
Sigues tu el canvi que vols veure en el 
món. -Gandhi- 
 
La Natura és l’art de Déu. -Dante Alighieri- 
 
 

UN REFRANY (O DOS) 
 
Figues i raïms per l’agost, i pel setembre, 
codonys.  
 

Cada ratpenat busca el seu forat. 
 

UN PENSAMENT 
 
L’atmosfera ens diu: quan tot acabi estaré 
bé, m’he recuperat de coses pitjors. 
 
Vegeu aquest vídeo curt però extraordinari: 
https://www.youtube.com/watch?v=0CtffNE
udq0  
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0CtffNEudq0
https://www.youtube.com/watch?v=0CtffNEudq0
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UN WEB 
 

SECEMU (Asociación Española para la Conservación y el Estudio de los 
Murciélagos) 
 
http://secemu.org/   
 
El SECEMU és una associació d'àmbit 
estatal i sense ànim de lucre que reuneix 
persones interessades en la realització 
d'estudis i el desenvolupament d'activitats 
de conservació dels ratpenats d'Espanya, 
promovent de manera particular la seva 
protecció. 
 
A part de tota l'estructura organitzativa de 
l'Associació, a aquest web es pot trobar 
informació sobre totes les activitats i 
projectes que porta a terme el SECEMU. 
També hi ha tota mena d'informació sobre 
les característiques i la biologia d'aquest 
grup de mamífers, amb descripcions de 
totes les espècies i dades de de la seva 
distribució a la península Ibèrica, l'estat de 

conservació de les seves poblacions i el 
marc legal que les protegeix, ja que totes 
les espècies de ratpenat, sense excepció, 
estan protegides per la llei.  
 
No menys important és la solució que es 
dóna al públic profà quan, per exemple, 
algú es troba un d'aquests animals o una 
colònia sencera dins de casa seva. 
 
I per qui vulgui afavorir la presència dels 
ratpenats, també hi trobarà informació 
sobre caixes refugi. 
 
En resum, un web imprescindible tant pels 
iniciats en aquest fascinant món com pels 
neòfits de la península Ibèrica. 

 
 

 
 
 

http://secemu.org/
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UN CAS DE L'ESTEL I L'ORIOL: VAMPIRS?  

 
L'Estel i l'Oriol estan passant una dies a 
cals avis. És l'estiu i fa molta calor. Els 
nens han acompanyat a l'avi que  s'ha 
esperat al capvespre per anar a regar a 
l'hort. Tot d'una l'Oriol crida: 
 
- Mireu, un vampir! 
 
L'Estel i l'avi aixequen el cap i segueixen 
amb la mirada el petit animal volador. 
 
- No és cap vampir, és un inofensiu 
ratpenat –Digué l'avi. 
 
- Però si ens mossegués, ens convertirem 
en vampirs! –Respongué l'Oriol, mentre es 
refugiava rere l'avi. 
 
- Ai, Oriol, que has vist massa pel·lícules. 
Què t'ha de mossegar, pobret. Els 
ratpenats només fan que caçar insectes. Si 
no fos per ells, els que se't menjarien serien 
els mosquits. 
 
- Però jo, vaig veure un reportatge a la tele 
on es veia que un ratpenat mossegava el 
peu d'una persona i es bevia la sang... 
 
- Sí, al tròpic hi ha una mena de ratpenats 
que s'alimenten així, de la sang de 
persones i, sobre tot, d'animals. Però el 
normal és que cacin insectes o petits 
animalons. I els més grans, també als 
països tropicals, mengen fruita.  
 
L'Oriol s'anava mirant l'avi poc convençut. 
 
-Mira, Oriol, els que tenim aquí, 
pràcticament nomes mengen insectes que 
cacen al vol. Per això m'agradaria que n'hi 
hagués més, com abans. 
 
-I ara per què n'hi ha menys? 
 
-Doncs probablement perquè ara els 
enverinem el  menjar amb tant d'insecticida 
i perquè també els costa més trobar llocs 
tranquils on trobar refugi. 
 
- Mira, un altre! I ha volat dins el safareig. 
 
- Hi ha anat a fer un glop d'aigua. Fan com 
les orenetes, beuen fent un vol rasant. Per 
això sempre miro de tenir el safareig ple, 
perquè ho tinguin de bon fer. 
 

-Però tu no tires pas insecticides, no avi? 
 
-Ja fa anys que no. Per això a l'hort hi ha 
sargantanes, dragons i ocells que ens 
ajuden a controlar que no hi hagi massa 
insectes. 
 
-La veritat és que ara ja no me fan tanta 
angúnia. -Digué l'Estel. 
 
- A mi, tampoc –Digué l'Oriol. -I no els 
podríem posar una caixa niu, com vam fer 
amb els ocells? 
 
-N'hi ha de caixes niu pels ratpenats? 
 
-Sí, són unes caixes especials, amb una 
obertura estreta a sota que els permet 
l'entrada. A dins, hi ha unes fustes amb 
ranures perquè els sigui còmode penjar-se 
cap per avall. 
 
- I no es maregen? 
 
-Es veu que no, que és com els agrada 
estar. 
 
-Són ben estranys els ratpenats... 
 
-Va, acabem de regar, que es fa tard. Una 
altra estona us explicaré com s'ho fan per 
volar a la foscor i localitzar les seves 
preses. 

Carlos Alvarez-Cros 
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UNA ACTIVITAT: APRENEM I PINTEM RATPENATS 

 
A estranys, als ratpenats, no els guanya 
ningú. 
 
Una de les seves característiques que 
els fa únics és que són els únics 
mamífers capaços de volar. Malgrat que 
són capaços fer-ho en la foscor més 
absoluta sense xocar amb res, els 
ratpenats no són cecs. Tenen ulls i hi 
veuen bé. Però tenen una altra qualitat 
que els fa diferents a la majoria d’éssers 
vius, tenen radar. És com si veiessin 
amb la oïda. 
 
Fan moltes coses al revés: dormen de 
dia i ho fan penjats de cap per avall. 
Són la repera! 
 
I, sabeu què mengen? La majoria 
mengen insectes que cacen al vol en 
plena nit. Però no us penséssiu que els 
cacen amb la boca, no. Primer els 
detecten i localitzen amb el seu radar i 
després s’hi llencen i els agafen amb la 
membrana que uneix les potes del 
darrere i la cua. L’empren com si fos 
una cullera i emboliquen la presa, que, 
després sí, agafen amb la boca. I tot 
això ho fan de manera molt ràpida 
perquè mentre mengen no poden emetre cap so i no poden fer servir el radar; és com si, en 
aquests moments quedessin cecs. 
 
Per beure fan un glop en vol rasant sobre la superfície quieta de l’aigua d’un riu, un estany o 
una piscina.  
 
A aquest enllaç: http://www.supercoloring.com/es/dibujos-para-colorear/murcielago-de-dibujos-
animados?colore=online  podeu pintar fàcilment el dibuix des del mateix ordinador. 
 
 

UNA SOPA DE LLETRES 
               Busqueu les següents paraules: 

 
Ratpenat Ull 
Safareig Radar 
Arna  Insecticida 
Mosquit  Escletxa 
Volador  Refugi 
Nocturn  Mamífer 

 

      UNA ENDEVINALLA  
 
Dormo de dia,  
volo de nit,  
empaito la mosca  
i el mosquit. 

I M E A C I M E A R P A E N

Z L O M O S Q U I T M E R L

O A D I C I T C E S N I E P

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

P A O E U I C A P I X U O T

I N O R L L X N C A M F R R

L E G R E S L A O R E E S N

U P U T N F E R T C I R A T

R T X A U X I G E E T S F R

R A D A R E S M C I A U A D

A R E R E V O L A D O R R E

R L E N B U R U A M A N E N

I O L A E C Q U I R A V I Z

B L O Z A I A C R I M T G P

http://www.supercoloring.com/es/dibujos-para-colorear/murcielago-de-dibujos-animados?colore=online
http://www.supercoloring.com/es/dibujos-para-colorear/murcielago-de-dibujos-animados?colore=online
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UN PARELL D'OCELLS I HUMANS, O VICEVERSA  
 
 

ELOGI DE MICHAEL JORDAN 
 
A finals de la dècada dels vuitanta arribà a 
casa nostra un cadellet preciós, que havia 
nascut a ca la meva cosina, Fina. Els seus 
pares eren de pura raça, però de races 
diferents. La mare, una “tibetana”, una  
“lhasa”, que és semblant a un pequinès 
molt pelut; el pare un caniche nan. Total, 
una boleta negra, llanosa, alegre  i 
bellugadissa. Des del 
primer moment es convertí 
en un membre més de la 
família, com si fos el 
germà petit de la meva 
filla.  
 
I és clar, se'ns plantejà 
com anomenar-lo. Per 
aquella època jo seguia de 
manera molt intensa la 
lliga americana de 
bàsquet, la NBA, i ja era 
un seguidor incondicional 
del que, més tard, es 
convertiria en el millor 
jugador de la història 
d'aquest esport, en 
Michael Jordan. Com que 
el gosset també era negre, 
treia la llengua i saltava 
molt, li vaig posar el seu 
nom. De tota manera, les dones de casa li 
van escurçar ràpidament i va quedar Mike 
(pronunciat Maic), quan no tota una sèrie 
de noms afectuosos, fruit de la femenina 
inventiva: Pruna, Puturrú, Titu, Xixu, Ninu, 
Rei,... 
 
Com ja haureu endevinat, aquesta bestiola 
era la més maca, intel·ligent i plena de 
gràcies de la seva espècie (i, comparada 
amb moltes persones, les superava 
àmpliament). És clar que això tampoc és 
que tingui massa mèrit, ja que són molts els 
que consideren així el gos al que 
pertanyen. Sempre content, sempre apunt 

pel joc i, sobre tot, sempre 
adorablement amorós. No 
parlava perquè no li feia 
falta, ja que posseïa una 
viva expressió corporal, així com una veu 
(que podia ser desproporcionadament 
potent per la seva talla), que feia que 
l'entenguessis perfectament. 

 
Us preguntareu però, quina relació tenia 
amb els ocells. Doncs, mentre jo entrava 
les dades de les meves observacions 
ornitològiques a l'ordinador o escrivia sobre 
ocells, saltava per arraulir-se a la meva 
falda. De tant en tant, jo li feia una moixaina 
i, de vegades, li explicava alguna cosa en 
veu alta. Llavors, ell aixecava el cap, em 
mirava alçant lleument les orelles i inclinant 
la cara, amb una expressió d'encuriosida 
concentració. Si jo no movia les cuixes, 
sempre estàvem d'acord. Podria ser d'altra 
manera?

 
Carlos Alvarez-Cros 
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BIOLOGIA, FÍSICA, QUÍMICA I... 
 
Milions de petits ocells realitzen moviments 
migratoris de llargues distàncies. Es 
desplacen des dels llocs d’hivern suau on 
passen l’estació freda, als llocs on van 
néixer per a reproduir-se. I, un cop 
acabada la cria, tornen a fer el viatge 
invers. Sovint, les distàncies que 
recorren consten de diversos milers de 
quilòmetres. Aquestes llargues 
travessies són plenes de perills per uns 
ocells tant petits. Per tal de minimitzar el 
risc de ser caçats, volen de nit, quan la 
majoria de depredadors, capaços 
d’atrapar-los en vol, dormen. De fet, els 
rapinyaires nocturns no cacen ocells 
volant. Si poden, en cacen algun que 
estigui dormint o alimentant-se al terra. 
Semblaria doncs que, en aquest 
aspecte, el viatge seria segur. 
 
En tot cas, una oportunitat com aquesta 
no podria ser desaprofitada. Fa uns 
anys, es va trobar restes de plomes a 
les femtes del nòctul gegant (Nyctalus 
lasiopterus), el ratpenat més gran 
d’Europa. Alguns científics van proposar 
la hipòtesi que el ratpenat s’hauria 
menjat alguna ploma flotant en l’aire, 
confonent-la amb un insecte. Altres 
però, no ho veien tant clar i van decidir 
investigar. Analitzaren femtes d'aquests 
ratpenats al llarg del temps. En concret, 
rastrejaren els isòtops de carboni i 
nitrogen. Així van poder esbrinar de què 
es composava la seva dieta. Va resultar 
que, a l'estiu, estava composta quasi 
exclusivament per insectes. A la primavera 
s'hi detectava la presencia d'un cert 
percentatge d'ocells, percentatge que 
s'incrementava substancialment a la tardor, 
quan el flux migratori d'ocells és més 
intens, ja que, apart dels adults, també 
viatja tota una nova generació d'ocells. 
 
De tot aquest extraordinari descobriment, 
em va cridar poderosament l'atenció el fet 
que, per desentrellar-ne l'entramat, s'uniren 

disciplines diverses, deixant clar que la 
Ciència (el Coneixement) és una i que, com 
tantes altres coses, la compartimentem 

artificialment. La creixent especialització 
dels nous científics fa que es corri el risc de 
perdre de vista el conjunt. Per això, els 
nous descobriments segur que seran fruit 
de tasques multidisciplinàries. I quan 
parlem de disciplines científiques, no 
excloguem la filosofia o la història. Malgrat 
que avui és impossible l'aparició de "savis 
totals" com Aristòtil o Leonardo da Vinci, no 
estaria de més que aquests moderns 
científics els prenguessin com model. 

 
 
 

 

 
Carlos Alvarez-Cros 

 
 

 
 
Nota: Aquests són escrits inèdits, que no arribaren a formar part del llibre 
"Ocells i humans, o viceversa". Com els de  l'esmentada obra, cadascun està 
compost per 365 paraules, ni una més ni una menys, comptades amb el 
comptador del processador de textos Word de Microsoft. 
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UN ARBRE   
 

PI PINYER – (Pinus pinea L.) 
 
Català: pi bó, pi de llei, pi de pinyons, pi 
pinyer, pi pinyoner 
Castellà: pino bueno, pino doncel, pino 
manso, pino piñonero, pino real, pino vero 
Francès: pin parasol, pin pignon 
Anglès: italian stone pine, stone pine, 
umbrella pine 
Occità: pin parasòl, pin pinhon, pinhièr 
Basc: pinazi-pinua 
 
Etimologia: del llatí, pinus que significa pi i 
de pinea que significa pinya. 
 
Arbre de la família de les pinàcies i del 
gènere Pinus. Procedent del mediterrani 
oriental, introduït des de temps antics al 
nostre país. 
 

Habitat: terrenys sorrencs o  poc 
consolidats (on col·labora a fixar-los), 
brolles, dunes, zones costaneres i de clima 
càlid. En general, abunda a tota la terra 
baixa de les comarques litorals. 
 
Descripció: arbre de 10 a 30 metres 
d’alçada, de tronc generalment gruixut i 
dret. L’escorça és de color rogenc, 
clivellada longitudinalment, formant unes 
plaques gruixudes i amples. La capçada, 
en exemplars joves, és rodona i, a mida 
que l’arbre va creixent, es va fent ample i 
amb forma de para-sol, fet característic que 
el diferencia d’altres pins. Les fulles van 
disposades de dues en dues, son 
allargades i punxegudes d’uns 8 a 15cm de 
llargada i de color verd fosc. 

 
La seva fusta és de color blanc-
groguenc i s’ha fet servir per a fer 
travesses de ferrocarril, puntals de 
mina, bigues i petits vaixells. S’utilitza 
per fer caixes d’embalatge i rarament 
per a fabricar mobles. També en 
construccions de poca qualitat, per 
alguns treballs de fusteria, per a la 
fabricació de pasta de paper, per a fer 
carbó vegetal i per a obtenir resina. La 
seva llenya crema molt ràpidament i 
desprèn calor en abundància. 
 
FLORACIÓ, TIPOLOGIA DE FLORS I 
FRUCTIFICACIÓ- 
 
Floreix a la primavera. En un mateix 
arbre trobarem flors masculines i flors 
femenines. Les femenines són les que 
donaran la fructificació, que no serà 
fins a la tardor del seu tercer any o a 
la primavera del seu quart any 
després de la floració. Aquest fet 
donarà les pinyes, de forma 
arrodonida, verdes quan son joves i 
envoltades de resina. A mida que van 
madurant, van passant al color marró 
i, a mida que van envellint cauen de 
l’arbre. Les pinyes estan formades per 
unes escames gruixudes amb forma 
d’escut romboide. Sota d’elles trobem 
un pinyol de color fosc i envoltat amb 
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una pols fosca, que conté la seva llavor, el 
preuat pinyó. 
 
Quants de nosaltres no hem agafat pinyes, 
les hem obert i aixafat els pinyols amb una 
pedra per menjar-nos els pinyons i quedar 
amb les mans totes tacades! 
 
Els pinyons tenen molt bon gust. Són molt 
apreciats a la cuina, com a guarnició, com 
a ingredient per a afegir a alguns plats, en 
rebosteria, per a fer coques, torrons, 
panellets o menjar-los com a fruit sec.  
 
Algunes curiositats i frases relacionades 
amb el pi:  
 
- Hajar se’n diu de l’acte de collir pinyes 
(Dosrius, Maresme). 
 

- Veus un pi? Senyal de vi. (una branca de 
pi penjada a la porta d’una casa indica el 
lloc on venen vi). 
 
- Més alt que un pi (es diu d’una persona 
molt alta). 
 
- Tenir la boqueta com un pinyó (tenir la 
boca petita). 
 
- Clavar una pinya (donar un cop a algú). 
 
- Donar-se una pinya (tenir un cop o 
accident). 
 
- Agafar una pinya (emborratxar-se). 
 
- Tenir molt pinyó (tenir diners, ser ric). 
 
- Estar a partir un pinyó (ser molt amics). 

 
Mònica López García

 
 
UNA RECEPTA 
 

FONOLL MARÍ EN VINAGRE 
 
- Un grapat de fulles tendres de fonoll marí.  
 
- Sal, aigua i vinagre 
 
Netegem les fulles del fonoll i les posem a 
una cassola amb aigua i les escalfem fins 
que facin el primer bull, després d’això 
parem el foc i les deixem refredar. Un cop 
fredes les introduïm en un pot de vidre i 
tirem una mica de sal i ho cobrim amb 3 
parts d’aigua i una part de vinagre, si us 
agrada mes fort, podeu posar mitja part 
d’aigua i mitja part de vinagre. Tapem el pot 
i deixem reposar com a mínim un mes, 
encara que als pocs dies ja es poden 
menjar, però quan mes temps reposi mes 
gust tindran. El podreu menjar, en 
amanides, amb un raig d’oli i sal, sol o com 
més us agradi, és un molt bon aperitiu de 
propietats diürètiques, depuratives i 
digestives. 
 

El fonoll marí Crithmum maritimum, és una 
planta que viu a la costa mediterrània, 
pertany a la família de les umbel·líferes, 
conté iode, sals minerals, proteïnes, 
vitamina C i aminoàcids. 

 
 
 

 
Mònica López García  
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UNA D'ORQUÍDIES 

 
ORQUIDÀCIES DE LA VALL 
D’ARO (3a part) 

 
Continuem mostrant les especies 
d'orquidàcies que són presents al nostre 
entorn.  
 
Spiranthes spiralis (L.) Chevall 
 
Català: espirant autummal, espirant de 
tardor. 
Castellà: trenzas de muchacha. 
Francès: spiranthe d’automme, spiranthe 
en spirale, spiranthe spiràlee 
Anglès: lady’s tresses.  
 
Etimologia: del gènere, del grec espeira 
que significa espiral, enrotllat i anthos (la 
flor) per la disposició helicoidal de de la 
seva inflorescència. De l’espècie, del llatí 
spiralis que significa espiral. 
 
És una planta d’aparença petita i prima que 
fa de 10 a 25 cm d’alçada. Té dos tubercles 
en forma de nap. La roseta basal (la podem 
veure molts mesos abans del 
desenvolupament de la inflorescència) està 
formada per unes fulles lluentes, petites i 
aplanades al terra, d’un color verd fosc 
intens. La tija és glandulosa i pubescent. La 
inflorescència es estreta, densa i en forma 
d’espiga, i les seves flors son blanques 
amb un lleuger olor a vainilla que estan 
disposades helicoïdalment al voltant de la 
tija. 
 
La podem trobar florida d’agost a octubre. 
 
Viu en sols silicis i calcaris i en ambients 
oberts i assolellats com erms, prats i 
pinedes. 
 
Pol·linitzadors: diferents espècies d’abelles. 
 
 
Spiranthes aestivalis (Poiret) Rich. 
 
Aquesta planta està dins de la llista de la 
flora protegida del principat. 
 
Català: espirant estival. 
Castellà: satirión de tres testículos. 
Francès: spiranthe d’eté. 

Anglès: summer lady’s tresses.  
 
Etimologia: del gènere, del grec espeira 
que significa espiral, enrotllat i anthos (la 
flor) per la disposició helicoidal de la seva 
inflorescència. De l’espècie, del llatí 
aestivalis que significa estival, referint-se a 
la seva època de floració que és durant 
l’estiu.. 

 
És una planta d’aparença petita de 10 a 25 
cm d’alçada. Pot tenir entre 2 i 4 tubercles 
allargats en forma de nap. La roseta basal 
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esta formada per fulles lanceolades, primes 
i erectes d’un color verd clar que 
s’embeinen al llarg de la tija. La 
inflorescència en forma d’espiga és estreta 
i densa amb unes flors petites i blanques 
disposades helicoïdalment. Els sèpals i 
pètals laterals van dirigits cap endavant 
dins d’una estructura tubular. El label és 
una llengüeta blanca i curta de marge 
ondulat i amb l’extrem corbat cap avall.  
 
La podem trobar florida el juny i el juliol. 
 

Viu en sols neutres o pocs àcids, dins de 
zones humides, marges de rieres, cursos 
d’aigua neta, sols molls a prop de l’aigua i a 
les escletxes de roques de rius i rieres no 
contaminats. 
 
Pol·linitzadors: diferents espècies d’abelles. 
 

Mònica López García i Albert Mallol 
Camprubí 

 
 

 
 

LES HERBES REMEIERES VERSUS PLANTES MEDICINALS 

 
A qualsevol planta que conté, en alguna 
de les seves parts, substàncies que es 
poden utilitzar amb finalitat terapèutiques, 
en diem que és una planta medicinal. En 
farmàcia, a les parts de les plantes que 
contenen aquestes substàncies  en diuen 
“droga vegetal”.  Així doncs, la camamilla 
és una planta medicinal i la droga vegetal 
és la flor.  
 
D’aquestes parts de les plantes se’n 
treuen uns “principis actius”, que son els 
que tenen les propietats terapèutiques, 
amb el quals es poden fer “preparats 
vegetals”, ja sigui assecant, premsant, 
destil·lant, exprimint les plantes i ens en 
sortiran els extractes, olis, tintures, 
pólvores, etc. 
 
La indústria farmacèutica també els 
utilitza per a fabricar medicaments. 
 
De les plantes que podem trobar a la Vall 
d’Aro i que utilitzem com a remei, en 
podem dir “herbes remeieres” 

 
Esther Pardo Gimeno 

 

UN POEMA 
HAIKU 

 

Escapço branques, 
i amb les herbes del camí 

                                   seran remeis.                 Esther Pardo Gimeno 
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ELS COLORS DE LA NIT (la visió, escrit 1) 
 
Per introduir el tema amb una petita 
anècdota personal, fa temps corria per un 
congrés d'herpetologia quan, després d'una 
presentació molt interessant d'una noia 
versant sobre el disseny de coloració dels 
escurçons, al torn de preguntes va 
ressonar contundentment: «però com pots 
dir-me que el disseny és per 
mimetisme si tots sabem que 
els escurçons són 
nocturns?». La ignorància és 
atrevida, però aquest cop 
estava per sort rodejada de 
gent que li va sortir al pas. Es 
va indicar que per començar, 
de fet els escurçons no són 
del tot nocturns – depèn d'on i 
quan, són més aviat bastant 
diürns – però més important 
encara – i que és el que ens 
ateny en aquest escrit – va 
cometre, en un lloc a on se 
suposa que hi ha un cert 
nivell de sapiència científica, 
un error molt comú: va 
assumir que el que no veiem 
nosaltres simplement «no es 
veu». Com si la nostra 
percepció fos universal, com 
si només hi hagués una 
manera de veure el món. 
Llavors clar, perquè vols 
colors de camuflatge si a la nit 
no et veuen, no? Qualsevol 
de vosaltres pot pensar en 
alguns animals que s'hi veuen 
bé de nit, però potser el que 
no sabem prou i ens provoca 
aquests oblits és com de bé 
s'hi arriben a veure molts 
animals amb poca llum. La majoria de gent 
sap, o li sona, que molts de ratpenats 
poden volar en l'absoluta foscor gràcies a 
l'espectacular ecolocalització, una mena de 
sistema de radar... però, i la resta d'animals 
nocturns que no tenim aquesta capacitat, 
en condicions de poca llum, com ho fem? 
Doncs de les maneres més curioses... per 
posar un primer exemple interessant, avui, 
podem començar agafant l'Homo sapiens. 
 
Aquesta curiosa espècie de simi, com tots 
els vertebrats, té a l'ull dos tipus de 

cèl·lules fotoreceptores (és a dir, cèl·lules 
que creen un estímul elèctric quan els hi 
arriben fotons, les partícules que 
constitueixen la llum (per temes de física 
més profunda consulti el seu físic de 
capçalera). Un primer tipus de cèl·lula, els 
bastons, dits així per la forma de bastó 

cilíndric que tenen, envien només senyals 
segons si hi ha llum o no: s'activen si reben 
llum tot enviant una senyal elèctrica al nervi 
òptic, així de simple. Si hi ha molta llum 
(molts de fotons) se n'activaran molts i 
repetidament, i sinó, doncs pocs. Com que 
el nostre ull conté molts de bastons al llarg 
de tota la retina, podem saber d'on venen 
molts de fotons i d'on en venen pocs: en 
resum, els bastons ens creen un mapa en 
escala de grisos del món. El cinema en 
blanc i negre. I els colors, pensareu? Doncs 
hi ha els cons, que són l'altre tipus de 
cèl·lula, que s'activa només quan rep un 
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determinat tipus de llum, és a dir, quan rep 
fotons que venen només amb un 
determinat tipus de vibració o de 
freqüència. De fet, de cèl·lules amb forma 
de con en tenim de tres tipus diferents, i 
combinant la informació que ens arriba 
d'aquests tres tipus, el cervell decideix el 
color de cada cosa dins del nostre camp de 
visió. Tot el nostre món de colors és 
resultat de la combinació de tres 
possibilitats inicials només, i de fet no us ha 
de sorprendre: els artistes sempre han dit 
que hi ha només tres colors primaris, no? 
Doncs aquí en teniu la raó biològica. De fet, 
hi ha infinites possibilitats de definir els tres 
colors primaris possibles i no cal que siguin 
els que es van decidir un dia perquè sí des 
del món artístic, però el cas és que el 
nostre món es pinta amb tres colors, i la 
combinació d'aquests amb la informació 
clar-fosc crea tot el que esteu veient ara 
mateix mentre llegiu. Xulo, no? Tot molt bé 
fins aquí, però la desgràcia és que els cons 
dels vertebrats són un sistema que demana 
processar molta informació per arribar a un 
sol color per cada punt, i a sobre 
necessiten força llum per activar-se... aquí 
venen els problemes. I les solucions 
curioses. 
 
Tots dos problemes de la visió de H. 
sapiens que us acabo de presentar tenen la 
mateixa solució. Un dels problemes, com 
hem dit, és el de lentitud en el 
processament: recopilar tota aquesta 
informació dels colors al cervell inconscient, 
refregir-la i enviar-la al nostre «cervell 
conscient» perquè «la 
veiem» com a imatge és 
una feinada neuronal de 
nassos. Una feinada que, 
de fet, limita el nombre 
d'imatges que podem 
processar per segon, 
perquè de fet és així com 
funcionem, el nostre cervell 
inconscient va passant 
imatges per segon molt 
ràpid al nostre cervell 
conscient i veiem 
moviment, igual que fem 
amb els fotogrames de les 
pel·lícules. Per tant, i si 
necessitem reaccionar a 
coses que passen molt 
ràpid, què? I si estem en 
una situació límit? Doncs el 

cos ha trobat una solució genial: desactivar 
els cons. I com que tenim menys informació 
per processar (només agafarem informació 
en blanc i negre) doncs podem processar 
més imatges per segon i podem esquivar, 
per exemple, una roda enmig d'una 
autopista si som prou hàbils amb el volant. 
Nosaltres no ho sabem, però hi hem estat 
veient en blanc i negre durant una bona 
estona i a moltes més imatges per segon... 
i els colors se'ls inventava el cervell segons 
suposava! Pim-pam. Que no us ho creieu? 
Penseu en la quantitat de judicis en els que 
un testimoni sota situació d'estrès es va 
equivocar de color de cotxe, o de roba, i 
aquest s'ha hagut de desestimar... passa 
molt sovint, ara ja sabeu per què! En 
situacions de tensió, els colors no 
acostumen a valdre en un judici, ni en la 
vida real. El cervell se'ls imagina i intenta 
encertar-la pel context, però no és 
infal·lible. Aquest sistema de desactivació 
de cons no només serveix per la rapidesa, 
és el mateix que –tornem al tema de 
l'escrit– fem servir per quan hi ha molt poca 
llum. Avui mateix ho podeu provar: aneu a 
un lloc ben fosc i espereu que els ulls se us 
acostumin a la poca llum, després proveu 
d'identificar el color d'un objecte que no 
coneixeu, un objecte nou: no podreu! 
Llavors us n'adonareu que el vostre cervell 
a la resta de coses que ja sap de quin color 
són, tot sovint els hi posa el color «amb tot 
el morro», encara que els cons no estiguin 
funcionant! Ho assumeix, i us enganya. I 
així és com nosaltres hi podem veure «una 
mica» de nit. De fet, a la que sortim de 
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zones de confort, és fàcil adonar-se que, en 
realitat, un mateix ja no està veient els 
colors. Proveu-ho una nit de lluna feble al 
camp. Si ni així em creieu, també ho podeu 
comprovar fent una dieta molt pobra en 
vitamina A durant un bon temps: se us 
degradaran els cons i patireu ceguera 
nocturna ja que només hi podreu veure 
amb els bastons quan hi hagi prou llum. Tot 
i que sigui perquè no m'heu cregut, no us 
recomano aquesta última opció radical de 
comprovació. 
 
Molts animals fan servir la «visió de 
bastons» com nosaltres per sobreviure a la 
nit. De fet, molts mamífers tenen només 
dos colors primaris –només dos tipus de 
cons–, el que fa que ells no les detectin 
algunes distincions de colors que veiem 
nosaltres. Per exemple els braus –com els 
gats, gossos...– no saben distingir el 
vermell d'uns quants altres colors i suposo 
que van contra la capa del torero perquè 
s'ho mereix, o perquè està fent el burro, 
però la veritat és que la capa podria ser de 
bastants colors diferents i seria tot plegat el 
mateix espectacle lamentable, amb vermell 
o sense. A canvi de la mancança de colors, 
molts mamífers tenen molt més espai per 
bastons i hi veuen molt bé, molt definit, en 
escala de grisos (amb simplement algunes 
pinzellades de colors). Alguns encara ho 
milloren més: molts mamífers nocturns 
tenen el tapetum lucidum, que ve a ser una 
membrana al fons de l'ull que fa rebotar de 
tornada la llum cap enfora perquè els 

fotons passin dues vegades per les 
mateixes cèl·lules, fent així que, de fet, 
disposin sempre «del doble de llum» que 
nosaltres. Això és el que fa que a molts 
mamífers els brillin els ulls de nit quan els 
il·luminem. Per tant, per la majoria de 
mamífers nocturns, només quan comencen 
a escassejar realment els fotons, –a coves, 
per exemple– és quan ja no s'hi veuen. La 
nit no és cap enemiga de la visió, 
simplement unes hores a on hi ha menys 
color. 
 
Però, tots els animals tenen aquesta 
limitació del blanc i negre amb poca llum? 
Tots hi veuen amb tres o menys colors? Hi 
ha més «colors» al món dels que coneixem 
nosaltres? Què caram és un color, al final? 
Intentaré explicar-ho al(s) següent(s) 
escrit(s), ja que per avui ja m'estic enrotllant 
prou. De moment, hem vist que no tenim 
ecolocalització però que alguna adaptació 
interessant tenim per la nit, encara que 
siguem animals eminentment diürns. 
Veureu que els ratpenats no són els únics 
que hi veuen en la completa foscor, que per 
molts d'animals els tres colors primaris no 
són prou, i que és una llàstima que els 
mamífers evolucionessin molts de milions 
d'anys sota el jou dels dinosaures.  
 
Fins al proper escrit. 
 
 

Eudald Pujol Buxó

  
 

GINKGO BILOBA 

 
El botànic alemany Engelbert Kaempfer 
(1651-1716) estava treballant al Japó per a 
la companyia de les Índies Orientals quan, 
al 1691, va descobrir exemplars de ginkgo 
vius. Els va descriure en la seva obra 
Amoenitatum exoticarium, publicada al 
1712. Més tard, va portar llavors de ginkgo 
a Holanda i al jardí botànic d'Utrecht es va 
plantar un dels primers ginkgos d'Europa, 
que encara hi és. 
 
Durant molts anys va ser difícil classificar el 
ginkgo, fins que es va decidir col·locar-lo en 
una divisió a part (filum) Ginkgophyta, 
conformada per un sol ordre, Ginkgoales 
(Engler 1898), i una sola família 

classificada per Engler en 1897, 
Ginkgoaceae. 
 
La família Ginkgoaceae està composta per 
dos gèneres extints, Ginkgoites i Baiera 
(coneguts per les seves fulles 
fossilitzades), i un viu, Ginkgo, amb una 
única espècie: Ginkgo biloba 
 
El 6 d'agost de 1945 els Estats Units van 
llançar una bomba atòmica contra el seu 
enemic japonès. El blanc va ser Hiroshima, 
una ciutat portuària que va quedar 
absolutament devastada després de 
l'explosió. Desenes de milers de persones 
van morir i en un radi de més de 10 
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quilòmetres tot -edificis, temples, parcs, 
etc.- quedar arrasat. Un any després de 
l'esclat de la bomba d'Hiroshima, a la 
primavera de 1946, a prop d'un quilòmetre 
de distància de l'epicentre de l'explosió, un 
vell Ginkgo destruït i sec va començar a 
brollar; estava situat al temple Housenbou, i 
va aconseguir sobreviure. Per Hiroshima es 
va transformar en símbol del renaixement i 
objecte de veneració, per la qual cosa se 
l'anomena "portador d'esperança". L'arbre 
va ser documentat i fotografiat com el 
ginkgo de la bomba atòmica de Hosenbou 
a Hiroshima. Després del desastre es va 
despertar la curiositat en la ciència mèdica 
per estudiar les propietats curatives del 
Ginkgo biloba. 
 
Què va poder succeir? "Segurament en el 
moment de l'explosió tenia gemmes latents 
que no van morir, i això li va permetre 
rebrotar tot just un any després", explica 
Mariano Sánchez, conservador del Real 
Jardín Botánico. Per això avui aquest 
veterà supervivent és un arbre venerat; tant 
que ha estat mantingut a l'entrada del 
temple, tot i les obres de remodelació que 
s'han dut a terme al llarg dels anys. Al 
costat del arbre, el visitant pot llegir: "No 
més Hiroshima". 
 
Com va poder un ésser viu suportar les 
enormes quantitats de radiació? Sánchez 
subratlla que es tracta d' "una espècie amb 
una capacitat de rebrot molt gran. A més, té 
una escorça bastant tova, gruixuda i 
humida, el que va poder contribuir a 
protegir-lo". Hi ha una altra dada 
interessant: la bomba es va llançar a 
l'agost, "un moment en el qual l'arbre 
probablement estaria acumulant reserves i 
tindria molta aigua i midó al tronc, les 
branques i les arrels. Això segurament va 
augmentar la seva resistència", apunta el 
conservador 
 
Segons aquest expert, el ginkgo és un 
gènere únic, "un fòssil vivent que no pateix 
plagues ni malalties perquè ha anat 
sobrevivint a totes elles". Una cosa així 
com una relíquia botànica que va ser 
descrita per primera vegada en 1691 a 
Japó. "Fins a aquest moment havia fòssils 
de les seves fulles, però no es coneixia cap 
exemplar viu", afirma Sánchez. L'explicació 
més estesa és que, tot i que es va extingir 
en la naturalesa, en ser un arbre sagrat per 

al budisme, molts temples van fer notables 
esforços per conservar-lo. Arran de la 
troballa de diversos exemplars a Àsia, es 
va començar a comerciar amb llavors i així 
es va reproduir en altres continents. 

 
Conegut també com l'arbre viu més vell del 
món (la seva existència es remunta al 
Cretaci o fins i tot a èpoques precedents), 
el ginkgo pot arribar als 2.000 anys d'edat. 
La seva fusta s'utilitza en ebenisteria. 
 
A l'Extrem Orient es conrea a més com a 
arbre fruiter per les seves llavors, que es 
consumeixen cuites o torrades tot i que, 
quan es piquen, desprenen un olor 
desagradable, semblant a la del peix podrit. 
 
Avís per a vianants: a més de l'exemplar 
del Real Jardí Botànic, els madrilenys parcs 
de l'Oest i de la Font del Berro també 
alberguen una bona representació de 
ginkgos. El Parc de la Ciutadella, a 
Barcelona; el passeig de l'Illa, a Burgos; o 
els Jardins de Alfonso XXII de Màlaga són 
també llocs on es pot contemplar aquest 
arbre mil·lenari. També podeu veure’l a 
Sant Feliu de Guíxols, darrere de l'auditori, 
a la part enjardinada, i al carrer de la Creu, 
a Girona. 

 
Nekane Ayestaran Rezola
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LA XICOIRA (Cichorium intybus)
 
Aquesta planta és una parenta propera de 
l’escarola i les endívies, espècies que també 
pertanyen al gènere Cichorium. 
 
En èpoques de penúria econòmica, la seva 
arrel seca, molta i torrada ha estat emprada 
com a substitutiu del cafè.  En no contenir 
cafeïna i tenir propietats digestives, el seu 
consum està creixent. En determinades 
zones del centre i nord de l’estat espanyol,  
el costum de prendre xicoira és habitual i es 
troba fàcilment a bars i comerços. Per fer-
nos una idea del volum d’aquesta activitat, 
podem comentar que, darrerament, a l’estat 
espanyol s’ha obtingut 2.000 tones anuals 
d’aquesta planta per a ser processada. 
 
La xicoira és rica en  inulina, substància de 
propietats saludables que serveix per 
preparar edulcorants per a diabètics i 
productes baixos en calories. 

Les fulles més tendres es poden consumir 
cuites o en amanides, malgrat que tenen un 
gust amargant. Amb les flors, fulles i arrels, 
tant seques com verdes, es poden fer 
infusions de propietats aperitives i 
digestives.

Carlos Alvarez-Cros 
 
 

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.  
 
DEUTE PLANETARI 
 
Imaginem un experiment per mesurar la 
intel·ligència. Es tractaria d’aïllar dues 
persones en sengles habitacions tancades 
amb totes les provisions necessàries per tot 
un any. Les portes no es tornarien a obrir 
fins a l’any següent, per veure el resultat.  
 
Una, el primer que va fer va ser fer 
inventari dels recursos i elaborar un pla de 
consum. L’altra no es va preocupar de res i 
va consumir sense control. Al cap de set 
mesos havia acabat amb tots els recursos. 
Quan, al cap d’un any, es van obrir les 
portes, ja us podeu imaginar què van 
trobar… 

 
Doncs això és el que estem fent amb el 
planeta. Llegeixo que, aquest any, el 29 de 
juliol, ja hem esgotat la nostra paga anual 
de recursos planetaris i comencem a 
engreixar el nostre deute amb el planeta. 
Un deute que estem arrossegant d’anys 
enrere. I el planeta no compta amb cap ajut 
extern que pugui injectar nous recursos. 
Ens estem dirigint al desastre. 
 
Resulta que ens considerem l’espècie més 
intel·ligent del planeta. De fet, el què som 
és l’espècie més superba i més estúpida. 

 
 Carlos Alvarez-Cros 

 
 

mailto:sterna@yahoogroups.com
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UNS APUNTS DE FOTOGRAFIA DE NATURA. 
 
"EL FOTOTRAMPEIG"
 
Us imagineu poder comptar amb algú per a 
que ens vigili dia i nit aquell camí pel que hi 
passa fauna constantment? I tenir un 
vigilant vint-i-quatre hores al dia a tocar 
d'una caixa niu, per esbrinar qui l'està 
ocupant? I què us semblaria poder estar en 
el vostre jardí instal·lats constantment per 
saber quines espècies venen a menjar-se 
els cacauets? Doncs bé, aquest "algú" fa 
molts anys que existeix i se'n diu "càmera 
de fototrampeig". Aquest tipus de càmera 
és un fantàstic recurs no invasiu que ens 
permet obtenir informació inequívoca i de 
qualitat sobre el medi ambient, havent-se 
convertit avui en dia en una 
eina indispensable per a 
molts estudis de fauna en 
perill d'extinció. 
 
Les primeres càmeres trampa 
van ser inventades a finals 
del segle XIX i era el propi 
animal el qui activava 
l'enregistrament de la imatge 
quant, en passar, trencava un 
sistema de cordes instal·lat al 
seu voltant. Més tard, a 
principis del segle XX, un 
sistema força millorat es va 
fer servir a l'Àfrica colonial i a 
l'Índia per documentar grans mamífers 
salvatges, substituint a les escopetes en 
algunes ocasions. 
 
Si fem un gran salt en la història, avui en 
dia, aquestes càmeres són digitals i, un cop 
ben programades i instal·lades, van gravant 
imatges i vídeos de tot allò que es mou pel 
seu davant sense provocar cap tipus de 
molèstia. Fins i tot, les més sofisticades et 
poden enviar els arxius captats a una 
adreça de correu electrònic per poder tenir 
la informació al moment. Per poder 
il·luminar les escenes de nit, les més 
adients estan dotades d'uns leds negres de 
llum infraroja que les fan totalment 
invisibles. 
 
De la mateixa manera que la resta de les 
càmeres digitals, també necessiten una 
targeta de memòria per desar els arxius, 

una font d'alimentació (piles AA) i un 
manual d'instruccions més o menys 
complex per a que la configuració sigui 
adequada a les nostres necessitats. 
 
A l'hora de fer-les servir, hem de tenir en 
compte unes quantes premisses que ens 
ajudaran a que el nostre projecte tingui més 
o menys èxit. Per exemple, és molt 
important una adequada col·locació. La 
distància, l'alçada i l'angle han d'estar ben 
ajustats i ens hem d'assegurar que no hi 
hagi cap tipus de vegetació al seu davant. 
Un sistema de seguretat anti-robatori o un 

petit rètol per avisar que s'està fent un 
projecte per alguna administració, no hi 
estaran mai de més. A Catalunya, si el que 
volem és fotografiar espècies catalogades 
com a "sensibles" o "molt sensibles", 
especialment en època de reproducció, 
caldrà informar-se bé i demanar un permís 
al Servei de Fauna i Flora de la Direcció 
General de Polítiques Ambientals i Medi 
Natural, per tal d'obtenir-ne l'autorització. 
 
A part de l'enregistrament i control de fauna 
salvatge, una càmera de fototrampeig 
també pot ser molt útil per captar als 
vehicles de motor que passen per camins o 
zones restringides, per espiar abocaments 
incontrolats en l'entorn natural d'un municipi 
o per enxampar qui és que se t'emporta les 
gallines, per posar uns exemples. 
 
Un gran invent! 

Rosa Matesanz Torrent 
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UNA DE FOTOGRAFIES BONIQUES O CURIOSES... 
 

... de la Rosa Matesanz Torrent 
 
 
 
 
 
 

◄ Còpula de marroneta de l’alzina Satyrium 
esculi, a Solius, el 22/06/19. 

 
 
 
 

 
 

► 

Còpula de blaveta comuna, Polyommatus 
icarus, a tocar el Tennis d'Aro, el 13/07/19. 

 

 
 
 
 
 
 
 

◄ Còpula de mirallets, Issoria lathonia, a 
Tallades, el 22/06/19. 
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... de la Núria Formatger Masferrer 
 

 
 
 
◄ Oriol Oriolus oriolus, 
a la bassa dels Dofí, el 
18/08/19.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

► 
Blauet Alcedo atthis, a la 
bassa dels Dofí, el 
18/08/19. 
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... d'en Carlos Alvarez-Cros 
 
 
 
 
 
 
Un abellerol Merops 
apiaster amb una papallona 
per peixar els seus polls, al 
Ridaura, el 07/07/19. ► 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
◄ Una aranya de les flors, 
de la família Thomisidae, 
capturant una bruna del 
bosc Pararge aegeria, a 
Llagostera, l’01/07/19. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una empusa Empusa 
pennata, capturant una 
vanessa dels cards 
Vanessa cardui, al costat de 
la costa de l’Alou, el 
28/06/19.► 
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UNA IMATGE VAL MÉS QUE... 
 
 
 
 
 
Aquest mascle de damisel·la 
blava Calopteryx virgo, captat 
per en Josep Barnés Freixas al 
tram alt del Ridaura, el 
02/07/19, constitueix el primer 
registre gràfic d’aquesta 
espècie a la vall.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Mascle de tallanassos petit 
Onychogomphus forcipatus 
captat per Carlos Alvarez Cros, 
al tram alt del Ridaura, el 
04/07/19. Primer registre gràfic 
d’aquesta espècie a la vall.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Aquesta femella de sageta 
negra Gegenes nostrodamus, 
captada per en Carlos Alvarez 
Cros a can Llaurador, a Santa 
Cristina d’Aro, el 22/08/19, 
constitueix la primera citació 
d’aquesta espècie a la vall, i a 
les comarques empordaneses! 
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Fins enguany, que s’ha 
detectat una petita colònia 
de cria, el pardal roquer 
Petronia patronia era una 
espècie de presència 
accidental a la vall del 
Ridaura. A la imatge, presa 
per Carlos Alvarez-Cros, un 
adult amb becada, el 
23/06/19. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
El 05/07/19, a Santa Cristina 
d’Aro, la Rosa Matesanz 
Torrent documentà 
magníficament la 
depredació de nius 
d’oreneta cuablanca 
Delichon urbicum per part 
d’un gaig Garrulus 
glandarius, que també puja 
la seva pròpia llocada. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Serp d’aigua Natrix maura, 
sorpresa per Carlos 
Alvarez-Cros en plena 
captura d’una granota verda 
Pelophylax perezi, al 
Ridaura, el 14/07/19. 
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Això, que recorda una 
miniatura de les muntanyes 
flotants de la pel·lícula 
Avatar, és un esbarzer 
Rubus ulmifolius infectat 
per un fitoplasma, paràsit 
microscopi transmès per 
insectes. Es va detectar 
pujant a la font de Ferro de 
Castell d’Aro, el 25/08/19. 
Gràcies al Dr. Lluís Vilar 
Sais, de la UdeG per la 
seva identificació.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

STERNA EN ACCIÓ 
 

 
  A mitjan juny, veié la llum el novè 

número d'aquesta revista.   
 
El podeu trobar a: 
http://ocellvallridaura.000webhostapp.co
m/Sterna/Revista_Sterna_009.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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ocellvallridaura.000webhostapp.com/Sterna/Revista_Sterna_009.pdf
http://ocellvallridaura.000webhostapp.com/Sterna/Revista_Sterna_009.pdf
mailto:vallridaura@yahoo.es
mailto:sterna@yahoogroups.com
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El 15 de juny, celebràrem l’Assemblea General Ordinària del Grup de Natura Sterna, a les 

instal·lacions municipals del Nou Casino (“Casinet”) de Castell d’Aro. 
 
Seguint l'ordre del dia, el president, Jaume Ramot,  feu un balanç de les actuacions del Grup 
durant el 2018 i 2019, Carlos Alvarez presentà el cens de socis a 31 de desembre de 2018 i 31 
de maig de 2019 i explicà l’estat del coneixement dels diferents grups d’organismes, a la vall; el 
tresorer, Josep Ma Bas, presentà els comptes del 2018 i el pressupost pel 2019. Al final, es 
parlà de temes diversos com els de les quotes dels socis, les relacions amb els ajuntaments 
dels diferents municipis de la vall, etc.  

 
 

 
 El 23 de juny, en 

Jaume Ramot portà a terme 
una estassada a la bassa 
del Dofí de Castell d’Aro, per 
tal de millorar la visibilitat 
des de l’observatori.  
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Malgrat que fa molt de temps  que 

l’administració competent té a les seves mans 
l’estudi de mitigació dels efectes sobre les 
poblacions d'avifauna en les carreteres C-31 
entre el PK 319+000 i el PK 320+600 a Santa 
Cristina d'Aro i de la C-65 entre el PK 4+000 i 
el PK 312+000 de la C-31 a Calonge al Baix 
Empordà, continua sense fer-hi res i les baixes 
es continuen produint de manera inexorable. 
Com a mostra, aquesta òliba atropellada a 
l’autovia, a l’alçada Solius. Era un exemplar 
que ocupava una caixa niu instal·lada al mas 
Maiensa, a Santa Cristina d’Aro.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En tot cas, apart d’espècies emblemàtiques 
com òlibes i ducs, també hi moren atropellats 
multitud d’altres ocells. Per exemple, el 
14/07/19, membres del nostre Grup revisaren 
un tram de 1,4 km de la C-65 entre el pont 
que hi ha a l’alçada del golf Costa Brava i el 
de Solius i hi trobaren 11 cadàvers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El 24 de juliol veieren la llum dos articles sobre l’estudi de les poblacions de rapinyaires 

nocturns, especialment del duc i la dinàmica de les seves poblacions i les causes que influeixen 
negativament sobre les mateixes: 

 
https://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/1640952-el-gran-duc-en-perill-
segons-un-estudi-fet-durant-20-anys.html?cca=1 
 
http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/62-apunt/1641023-la-tenacitat-dels-valents.html 

https://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/1640952-el-gran-duc-en-perill-segons-un-estudi-fet-durant-20-anys.html?cca=1
https://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/1640952-el-gran-duc-en-perill-segons-un-estudi-fet-durant-20-anys.html?cca=1
http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/62-apunt/1641023-la-tenacitat-dels-valents.html
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A finals de juliol, membres de l’ADF 

"Gavarres Marítima" emplenaren d’aigua la 
bassa de Pinell en la que tant ells com 
membres del nostre Grup realitzaren una 
important labor de neteja. Esperem que aquest 
nou espai recuperat, encara que petit, 
constitueixi un important punt de reproducció i 
refugi de tota mena d’organismes aquàtics. 
 
El Diari de Girona se’n va fer ressò:  
https://www.diaridegirona.cat/baix-
emporda/2019/07/30/platja-daro-recupera-
bassa-temporal/994683.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
El 4 d’agost, alguns membres del nostre Grup 

assistiren als actes de celebració del primer aniversari 
de la creació de la plataforma SOS Costa Brava de la 
que Sterna forma part. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2019/07/30/platja-daro-recupera-bassa-temporal/994683.html
https://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2019/07/30/platja-daro-recupera-bassa-temporal/994683.html
https://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2019/07/30/platja-daro-recupera-bassa-temporal/994683.html
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El 21 d’agost el nostre president, Jaume Ramot, va ser entrevistat a Ràdio Capital, com 

a representant de la nostra entitat i 
de SOS Costa Brava.  
 
Podeu sentir l’entrevista a:  
https://www.radiocapital.cat/jaume
-ramot-estem-acabant-amb-la-
majoria-de-les-especies-
autoctones/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El 24 d’agost es celebrà una gran subhasta d’obres d’art, donades pels seus autors, a 

benefici de SOS Costa Brava, a la Nau 
Blau, de Sant Feliu de Guíxols. La 
recaptació haurà de servir per poder 
pagar part dels costos dels diferents 
processos legals endegats per aquesta 
plataforma, de la el nostre Grup forma 
part. 
 

 
 
 
 

https://www.radiocapital.cat/jaume-ramot-estem-acabant-amb-la-majoria-de-les-especies-autoctones/
https://www.radiocapital.cat/jaume-ramot-estem-acabant-amb-la-majoria-de-les-especies-autoctones/
https://www.radiocapital.cat/jaume-ramot-estem-acabant-amb-la-majoria-de-les-especies-autoctones/
https://www.radiocapital.cat/jaume-ramot-estem-acabant-amb-la-majoria-de-les-especies-autoctones/
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Fruit de les dades d’atropellaments proporcionades pel nostre Grup, i ja que el 

Departament de Territori i Sostenibilitat, no mou fitxa, el 27 d’agost, el grup de Guanyarem 
presentà  al ple una proposta que insta la Generalitat a protegir el tram d’autovia a Solius, 
instal·lant pantalles 
vegetals que obliguin a 
les aus a elevar el vol 
abans de creuar-la. Per 
això, es presentà una 
moció perquè el govern 
inclogui una partida 
econòmica en el pròxim 
pressupost de la 
Generalitat per afrontar-
ne el cost. El govern 
local de Santa Cristina 
d’Aro no té cap problema 
per adherir-se a la 
iniciativa. 
 
Podeu llegir la notícia a: 
http://www.elpuntavui.cat
/territori/article/11-
mediambient/1655262-
mocio-i-reclamacio-per-
protegir-aus-a-la-c-65-a-
santa-cristina.html  
 
 
 

 
 
 
Fruit de la col·laboració entre el 

nostre Grup i l’ADF Gavarres Marítima, el 
29 d’agost, un grup de voluntaris 
d’aquesta darrera entitat realitzaren 
treballs de reparació de senyals i neteja  
del camí que mena a la Font del Ferro de 
Castell d’Aro, dins de la Ruta de les 
Fonts. Moltes gràcies per la bona feina 
feta! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/1655262-mocio-i-reclamacio-per-protegir-aus-a-la-c-65-a-santa-cristina.html
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/1655262-mocio-i-reclamacio-per-protegir-aus-a-la-c-65-a-santa-cristina.html
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/1655262-mocio-i-reclamacio-per-protegir-aus-a-la-c-65-a-santa-cristina.html
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/1655262-mocio-i-reclamacio-per-protegir-aus-a-la-c-65-a-santa-cristina.html
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/1655262-mocio-i-reclamacio-per-protegir-aus-a-la-c-65-a-santa-cristina.html
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/1655262-mocio-i-reclamacio-per-protegir-aus-a-la-c-65-a-santa-cristina.html
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A finals d’agost, el nostre president, Jaume Ramot, fou entrevistat per Lluis Molinas al 

Programa “Tot recordant” de TV Costa Brava. Podeu veure el programa a:  

 https://www.tvcostabrava.com/tv-a-la-carta/tot-recordant/tot-recordant---natura-i-aus-al-
parc-dels-estanys-de-platja-daro 

 
 

 
Els dies 12 i 13 

d’octubre, al Parc dels 
Estanys de Platja d’Aro, 
celebrarem el Dia Mundial 
dels Ocells. 
 
El dia 12, a les 18:45 H: 
NIT DELS RATPENATS 
Xerrada introductòria i sortida 
guiada dins el Parc dels 
Estanys per conèixer els 
diferents  ratpenats amb 
l’ajuda de receptors 
d’ultrasons. 
 
El dia 13, de 10 a 14 H. Entre 
d’altres activitats: visita 

guiada, mostra de fustes, anellament científic d’ocells, taller de caixes niu per a ratpenats, taller 
infantil de ratpenats elaborats amb pinces d’estendre roba, taller de col·lecció de fustes. 
Exposició de les fotos del II Concurs de fotografia (Vegeu les bases més endavant). 
 
 
 
 
 

https://www.tvcostabrava.com/tv-a-la-carta/tot-recordant/tot-recordant---natura-i-aus-al-parc-dels-estanys-de-platja-daro
https://www.tvcostabrava.com/tv-a-la-carta/tot-recordant/tot-recordant---natura-i-aus-al-parc-dels-estanys-de-platja-daro
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II CONCURS DE FOTOGRAFIA DE 

NATURA 2019 

Grup de Natura Sterna 

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA 

 

Tema: "NATURA I VALL D'ARO" 

Participants: hi podran participar tots els socis del Grup de Natura Sterna. 

Premis 

1r premi: un sopar per a dues persones a LA BROCHETTE-VINS I TASTETS RESTAURANT, 

de Castell-Platja d'Aro. 

2n premi: una "Guia de les papallones diürnes de Catalunya" de Lynx Edicions. 

3r premi: una ampolla de vi. 

 

Jurat: les obres s'exposaran al Parc dels Estanys de Platja d'Aro durant la celebració del "Dia 

Mundial dels Ocells", el dia 13 d'octubre de 2019. El jurat serà popular. Tots els visitants que ho 

desitgin podran votar atorgant punts a les tres fotografies que més els agradin (5 punts a la 

primera, 3 punts a la segona i 1 punt a la tercera). Guanyaran les tres imatges que més punts 

en total hagin rebut. 

Lliurament de premis: al Parc dels Estanys de Platja d'Aro a les 13.30h, en l'espai de 

l'exposició. 

Presentació de fotografies i normativa del concurs 

1. Cada participant podrà presentar un màxim de 3 fotografies impreses a mida 20x30cm, en color 
o blanc i negre, i sense cap tipus de marc ni marge. 

2. Les fotografies han de ser de natura (paisatge, flora, fauna...) i han d'haver estat preses dins de 
l'àmbit de la Vall d'Aro. 

3. Darrera de cada fotografia, hi hauran de constar les dades de contacte de l'autor (nom i 
cognoms, telèfon de contacte i una adreça de correu electrònic), així com un títol. 

4. Les fotografies s'hauran de lliurar personalment o enviar per correu postal entre el 14 de 
setembre i el 6 d'octubre a l'Oficina de Turisme de Platja d'Aro (Carrer Mossèn Cinto 
Verdaguer, 2, 17250 Castell-Platja d'Aro), dins d'un sobre tancat a nom de "Grup de Natura 
Sterna/II Concurs de fotografia de natura 2019". 

5. No s'admetran fotografies retocades digitalment (si editades). 
6. No es poden presentar obres premiades en altres concursos. 
7. L'organització es reserva el dret d'enretirar del concurs les fotografies que cregui inadequades. 
8. Les tres fotografies guanyadores seran publicades a la revista del Grup de Natura Sterna 

número 11. 
 

Altres informacions: podreu recollir les vostres fotografies després del lliurament de premis. 

Sinó, romandran a l'oficina de turisme durant 15 dies, on les podreu recuperar. 
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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. 
 

Per fer coses hem de ser més socis padrins! 
 
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 
 
 

Si vols col·laborar en la revista, tens alguna idea interessant o 
algun suggeriment o proposta, fes-nos-ho saber. Envia un 
correu 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 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 

EL RATPENAT 

 

I M E A C I M E A R P A E N

Z L O M O S Q U I T M E R L

O A D I C I T C E S N I E P

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

P A O E U I C A P I X U O T

I N O R L L X N C A M F R R

L E G R E S L A O R E E S N

U P U T N F E R T C I R A T

R T X A U X I G E E T S F R

R A D A R E S M C I A U A D

A R E R E V O L A D O R R E

R L E N B U R U A M A N E N

I O L A E C Q U I R A V I Z

B L O Z A I A C R I M T G P

mailto:sterna@yahoogroups.com
mailto:sterna@yahoogroups.com
mailto:sterna@yahoogroups.com
https://es-es.facebook.com/Grup-de-Natura-Sterna-164351910300211/
https://es-es.facebook.com/Grup-de-Natura-Sterna-164351910300211/
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CONTRAPORTADA: ART I NATURA. Dalí i el seu ocelot “Babou” 
L'ocelot (Leopardus pardalis), també 
conegut com a lleopard nan o gat muntès 
de McKenny, és una espècie de gat 
salvatge que es troba predominantment a 
Amèrica del Sud i Central. És similar en 
aparença a un gat domèstic, encara que el 
seu pelatge s'assembla al d'un 
lleopard o jaguar ennuvolat. De 
1972 a 1997, la seva suau pell el 
va portar a convertir-se en una 
espècie en perill d'extinció 
després que milers morissin per 
vendre la seva pell a preus molt 
elevats. Els dissenys dels 
pelatges dels ocelots poden 
variar molt, ja que van des del 
color crema fins al gris o el marró 
vermellós, i estan marcats amb 
rosetes negres. Les seves 
orelles són arrodonides, la cua 
llarga i les seves potes 
davanteres grans. L'espècie és 
principalment nocturna, amb una 
visió increïblement bona, i és 
molt territorial, lluitant feroçment 
(a vegades fins a la mort) en 
disputes territorials. El poble 
Moche de l'antic Perú, que 
adorava als animals, solia 
venerar als gats salvatges, sovint 
representant-los en el seu art. 
Alguns contemporanis i famosos 
propietaris d'ocelot inclouen al 
músic Gram Parsons que, quan era 
adolescent, en mantenia un al pati posterior 
de la casa de la seva família, a Florida. 

 
Dalí va adquirir a Babou als anys 60, 
suposadament del cap d'estat colombià. Per 
un temps es va veure que l'acompanyava, 
amb una corretja i un collaret de pedra 
tatxonada, gairebé a tot arreu a on anava. Un 
dels relats més populars de Dalí i Babou és 
el del pintor que porta el gat salvatge a un 
restaurant de Manhattan i el lliga a la seva 
taula, causant una gran alarma a una 
comensal de prop. Per a apaivagar la por de 
la dona, Dalí li va dir que Babou no era més 
que un gat normal i que li havia "pintat un 
disseny de op art”. També hi ha imatges 
famoses de l'artista i de la seva mascota en 

un viatge a bord del luxós transatlàntic SS 
France. 
 
Però malgrat la suposada opulenta vida de 
Babou, l'actor i amic de Dalí, Carlos Lozano, 
no estava segur de la felicitat de la bèstia, 

doncs òbviament estava fora del seu hàbitat 
natural. A les memòries de l’actor es pot 
llegir: "Només vaig veure el somriure de 
l'ocelot una vegada, el dia en què es va 
escapar i va enviar als hostes de l’hotel de 
luxe a Paris “Le Meurice” corrent com a rates 
a amagar-se". 
 
És ben conegut que la mirada, la pell i el 
comportament dels felins han atret als 
humans des de fa mil·lennis i possiblement 
per això, a banda de la seva utilitat a l’hora 
de caçar múrids i d’altres animals, els han 
domesticat. Al món hi ha milions de gossos i 
gats domèstics i molts de nosaltres 
difícilment podem passar-nos de tenir-ne un. 
La pregunta es: tenim dret a forçar-los a 
viure fora del seu hàbitat natural?                                                       

 
Temi Vives 


