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EDITORIAL 
 

GLORIA, DESGRÀCIA O OPORTUNITAT. 
 
Pocs esdeveniments meteorològics recents 
ens poden oferir un fil reflexiu tant 
interessant com el que hem viscut 
darrerament a tot Catalunya i especialment 
a casa nostra. La borrasca Gloria ha 
ensenyat les cartes amb les que compta la 
natura i de nosaltres dependrà si sabem 
jugar la partida correctament. Davant un 
escenari que, sembla, serà més habitual 
del que ens agradaria, fora bo aturar-nos i 
pensar quin és el nostre proper moviment. 
No voldria parlar de devastació, donat que 
és un terme subjectiu i antropocèntric. La 
variació que ha sofert el nostre paisatge, 
podria ser més  habitual a mitjà i llarg 
termini, que aquell que guardem en el 
nostre record.  
 
Ara que torna a lluir el sol i les coses es 
veuen amb més calma, és el moment de 
valorar, pensar i dissenyar un pla de futur 
amb la perspectiva que dona l’experiència. 
En aquest sentit,  ja comencen a sortir veus 
crítiques d’alcaldes, tècnics i professionals 
col·legiats d’arquitectura  que no veuen 
viable seguir amb els models urbanístics 
actuals. Les inversions milionàries 
necessàries per tornar a refer  passejos 
marítims i infraestructures, que 
reiteradament són destruïdes pels embats 
de la mar, no semblen decisions gaire 
encertades. Caldrà fer un esforç 
d’imaginació per abordar nous dissenys 
més dinàmics i funcionals.  
 
També es fa palès tornar a reflexionar en 
quins són els motius i sobretot els efectes 
de les avingudes sobtades de rius i rieres. 
Davant una alarma social creixent i 
certament esbiaixada sobre l’estat 
vegetatiu dels cursos fluvials, cal recordar 
que els estudis  ens parlen dels beneficis 
del bosc de ribera i dels seus valors 
ecosistèmics dins les dinàmiques fluvials. 
Ens adverteixen que la manca de vegetació 
no és ni aconsellable ni beneficiosa en 
moments d’avingudes d’aigua. Altra tema 
seria analitzar els dissenys dels ponts 

(sobretot a la Vall d’Aro), on les seves 
dimensions, antiguitat i salut estructural, 
són un greu problema per suportar els 
efectes d’aquestes inclemències 
meteorològiques.   
 
Per altra banda, el Gloria també ens ha fet 
treure els colors de la vergonya. En les 
diverses jornades de neteja que s’han 
organitzat, els centenars de voluntaris i 
visitants, s’han pogut adonar de la quantitat 
de brossa, plàstics i  materials no biològics 
que arriben a les nostres costes. Uns 
materials que, en gran part, han estat 
abandonats terra endins i que al final ens 
són parcialment tornats a les costes en un 
crit d’alarma i  demanda d’atenció del 
nostre Mediterrani.  
 
Reflexions i sobretot accions que caldrà 
tindre en compte, si no volem anar 
ensopegant cada cop en la mateixa pedra. 
Esperem que els nostres gestors prenguin 
seriosament aquestes evidències de 
l’emergència climàtica que viu el planeta i 
puguem actuar amb un cert marge de 
maniobra. La natura, sempre tindrà les 
cartes guanyadores. Cal recordar que el 
que està en joc no és la vida del planeta, 
sobretot el que ens hi estem jugant és la 
vida dels humans al planeta. 
 

Jaume Ramot García, 
President del Grup de Natura Sterna 
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UN CONVIDAT: MARTÍ BOADA JUNCÀ 

 
Martí Boada, nascut a Sant Celoni el 28 
d’octubre de 1949, és doctor en 
Ciències Ambientals. Investigador i 
professor de l'ICTA (Institut de Ciència i 
Tecnologia Ambientals) i del Dept. de 
Geografia de la UAB. Comunicador i 
divulgador científic, ha publicat uns 100 
llibres sobre medi ambient,  
sostenibilitat, socioecologia del boscos 
del món. També ha escrit diversos 
articles científics, entre ells  estudis 
d'impacte a l'Antàrtida. 
 
Ha estat professor visitant en diverses 
universitats, USA. Mèxic, Costa Rica,  
Nicaragua, Equador, Perú, Argentina, 
França, Marroc, Líban, etc., Ha donat 
centenars de conferències (1.200) en 
diferents països. 
 
Consultor de la Unesco, actualment és 
responsable científic de les Xarxa Mediterrània de Reserves de la Biosfera, Fundació Abertis, 
Unesco, ICTA. 
 
Guardonat amb diversos reconeixements, Premi Fòrum Global de les NNUU, Premi Pau  Vila 
de Recerca, ICE. UB. Premi Medi Ambient IEC,  Creu de St. Jordi, Generalitat... 
 
Per saber-ne més: www.martiboada.cat 
  
 

PARETS SEQUES, PAISATGE CONSTRUÏT AFAVORIDOR DE 
BIODIVERSITAT 
 
El territori és una clara expressió d’història 
social i d’història natural, una de les 
manifestacions més evidents d’aquesta 
afirmació, són les parets seques.  Tot i que 
hi ha molt a fer,  en els  darrers temps, hi 
ha hagut un  moviment de recuperació 
d’aquest important patrimoni d’arquitectura 
popular. 
 
L’arquitectura de les parets seques i les 
construccions associades, més enllà de la 
seva significança en el sentit de construcció 
rústega, tenen una dimensió escassament 
considerada doncs representa una millora 
de les biocenosis del territori on estan 
implantades, esdevenint elements 
científicament destacables, fins i tot  
rupturista, car facilita el trencament del mite 
del paisatge intocat humanament com 
ideal, el wilderness, allò que per algunes 
corrents naturalistes és  el paisatge ideal,  
la  maduresa, assolida tant sols  quan la 
dinàmica del sistema funciona estrictament 

pels denominats “cicles naturals”, sense 
petjada humana.  
Una primera consideració al respecte, és 
que comparativament els dos paisatges 
d’estructura igual,  en morfologia, latitud i 
altitud, aquell que tingui paret seca tendirà 
a tenir una biodiversitat molt superior a la 
del que no en tingui. Les raons que ho 
mostren són l’aparició d’una estructura 
vertical,  amb una quantitat important 
d’entrades per entre les pedres instal·lades 
a la paret construïda, amb unes estructures 
internes  morfològicament i tèrmicament 
diverses, que representen un excepcional 
refugi per a nombroses espècies de fauna 
de vertebrats i d’artròpodes.  Les parets 
seques constitueixen una important àrea 
genotop o espai de refugi, de cria i 
d’hivernada. Es parla de la paret seca, com 
la paret de vida. Pel que fa a fauna 
vertebrada, en una recerca realitzada en un 
àrea reduïda de secans i vinyes, la majoria 
en desús,  a la Ribera d’Ebre (Sabaté, A -
2009-), es documentaren com  habitants de 

http://www.martiboada.cat/
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les parets seques  4 espècies d’amfibis 
anurs, 5 espècies de sauris i 5 ofidis. 
Relatiu a la mastofauna 8 espècies de 
mamífers no voladors i pel que fa a 
l’ornitofauna 6 especies nidificants; aquest 
darrer grup, és significativament el menys 
nombrós atès que sistema paret seca és un 
espai amb una elevada alta taxa de 
depredadors.   

 
En parets seques de la muntanya humida i 
l’alta muntanya, on la densitat de sauris i 
ofidis de conducta depredadora és més 
baixa, el nombre  d’espècies d’ocells 
augmentaria. La complexitat de la 
prospecció  explica la limitada informació 
sobre la biodiversitat referida als 
artròpodes, i d’altres grups com els 
gasteròpodes, respecte aquests darrers, és 
ben coneguda a nivell popular la relació 
directa entre quantitat de paret seca ben 
conservada i la densitat de cargols en un 
territori donat. Quan, en una esllavissada, 
hem tingut ocasió d’observar l’interior d’una 
estructura de paret seca,  s’han trobat en 
abundància ooteques de especies com 
màntids, vespers,  estructures de caça 
d’aràcnids, i una gran diversitat 
d’invertebrats d’ambients humits no 
exposats a la llum: miriàpodes, paneroles i 
un llarg etc. 
 

La significança en fauna, és una línia de 
recerca pendent, que apunta molt 
interessant.  La biodiversitat en vegetació, 
mostra un interès igualment interessant: el 
paper  de les parets seques d’acolliment de 
vegetació rupícola, originàriament lligada 
als penya-segats i esqueis humits 
principalment d’orientació nord, tot i que no 
sempre, com és el cas de les diferents 

espècies de crespinells, gènere Sedum, 
que hi troben un hàbitat molt adient, els 
segueixen altres crassifòlies com l’orella de 
monjo (Umbilicus rupestris),  vegetal d’una 
gran bellesa, que posa una nota 
característica a les parets seques obagues. 
Són  diverses les falgueres i falzies,  
associades a aquest ecosistema: Cetterach  
officinalis, Polipodium vulgare, Asplenium 
trichomanes, Adiantum capillus-veneris, el 
colofó d’aquesta biodiversitat botànica el 
posen els anomenats lliris blaus o de 
barraca, al Gaià també anomenats Gargils i 
Garjols, amb el seus bulbs constitueixen el 
quall que fixa l’argila o el fang de la sobre 
teulada de les cabanes i espones de paret 
seca. 
 
Les parets seques, són parets de vida, que 
ajuden a superar l’estigma que tot allò que 
aflora  com element humà en el paisatge, 
actua en detriment de la “naturalitat” del 
lloc. 

Martí Boada Juncà 
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ECOLOGIA I POLÍTICA: LA NOVA MATRIU TRANSFORMADORA DEL 
SEGLE XXI. 
 
Un dels molts motius fonamentals pel qual 
l’ecologia ha entrat de ple en els 
plantejaments polítics actuals és que, amb 
les dades disponibles, no tenim cap 
garantia que entre les espècies en perill 
d'extinció no estiguem els humans. Sense 
ser alarmistes, cal dir clarament que el 
canvi climàtic, el consumisme descontrolat, 
la contaminació i 
l’exhauriment dels 
recursos no renovables 
poden portar-nos als 
segles precedents a la 
revolució industrial i desfer 
la cultura de consum, oci i, 
en definitiva, el benestar 
que avui gaudim. 
Precisament per aquest 
motiu, l'ecologia ha 
crescut com a tema polític 
(a més de social i 
científic), sobretot als 
països on les seves 
classes mitjanes no tenen 
problemes més urgents i 
greus com la fam o la 
guerra. 
  
Veiem constantment com 
la preocupació pels temes 
ecològics mobilitza a la 
població, sobretot al món 
occidental. No obstant 
això, no és menys cert, 
que als països on, 
políticament parlant, no es va prestar 
atenció a l'ecologia (casos de la ex Unió 
Soviètica, l'est d'Europa i la Xina), les 
conseqüències d'aquest descuit els 
obliguen ara a posar-lo en l'agenda en 
primer pla i de manera urgent. 
  
Desafortunadament, el fet que l'ecologia 
estigui al cim, també ha tingut 
conseqüències que no són favorables per a 
l'ecologia com a disciplina. En convertir-se 
en un tema de moda, tant la població com 
les empreses i institucions han trivialitzat o 
simplificat el tema i el que és pitjor, amb 
freqüència, les bones intencions i el soroll 
mediàtic reemplacen als estudis i les dades 
serioses i científicament correctes. Ha 
succeït com el que ja hem vist amb els 
problemes econòmics, la sanitat o, fins i tot, 
la seguretat: el més fàcil és indignar-se i 

reclamar accions al govern sense implicar-
se de manera responsable i eficient. 
  
Per tant, és fonamental reflexionar i donar 
acolliment a tot el que ens obligui a pensar i 
avaluar l'impacte de les nostres accions 
com a ciutadans i consumidors en la 
naturalesa i els recursos finits. És a dir, 

pensar en el delicat equilibri que cal 
aconseguir quan es contraposen la 
necessitat òbvia de tenir un medi ambient 
sostenible i no malbaratar els nostres 
recursos, amb les imperioses necessitats 
com la de generar llocs de treball i 
ingressos econòmics per a tota la població.  
 
Des de l'aparició del moviment ecologista 
en les seves múltiples manifestacions en 
l'escena soci-política i mediàtica, 
nombrosos pensadors i teòrics discuteixen 
el seu posicionament en el tauler polític 
tradicional basat en els dos models 
d'anàlisis de sempre: i) dreta/esquerra i ii) 
autoritarisme o liberalisme. Ara com ara, el 
debat continua obert i es busca un espai 
propi tant a nivell local, com a europeu i 
mundial. L'arribada de l'ecologisme al 
terreny sociopolític i la necessitat de tenir 
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en compte també els aspectes 
mediambientals econòmics, fa que la 
magnitud de la crisi ecològica superi els 
clàssics plantejaments ideològics, 
econòmics i, fins i tot, socials del segle XX. 
Davant tals situacions i reptes, no ens 
queda més remei que adoptar una visió 
crítica, transformadora i global, que vinculi 
permanentment els aspectes ecològics, 
polítics i socioeconòmics. Al cap i a la fi, 
l'ecologia política hereta, sintetitza i supera 
tres valors: i) l'autonomia de l'individu o de 
la comunitat per a decidir el seu propi camí, 
que malgrat la llibertat i la democràcia com 
a valors puntals de la nostra societat, les 
decisions que garanteixin la sostenibilitat, 
han d'estar per sobre d'ells; ii) la solidaritat 
dins de la comunitat o de l'espai públic, que 
ja no té sentit en el sentit restringit a les 
petites comunitats. Si no podem excloure 
moralment a ningú i sobretot fem prevalent 
la defensa de les persones marginades i 

oprimides, la solidaritat ha de ser global; iii) 
la responsabilitat en el sentit més ampli i 
universal possible, és a dir, hem de ser 
responsables cap als països del Sud, 
envers les generacions futures i per 
extensió del planeta i de tots els éssers 
vius. 
  
Enfront de la crisi ecològica, social i de 
civilització, l'ecologia política és una nova 
matriu transformadora que s’adapta als 
reptes actuals. És una sort de «nova 
esperança» per al segle XXI, que pot 
permetre a l'espècie humana que es 
protegeixi de sí mateixa i sobrevisqui en 
condicions dignes tant al Nord com al Sud, 
en el present i en el futur. La dimensió de la 
tasca exigirà que tots ens impliquem. 
 
 

Temi Vives

 
Aquest article és la traducció al català del publicat, en castellà, per Temi Vives el 27/05/14 
a http://globalizate.org/live/getArticle?authors=Josep+Vives-Rego&date=2014-05-
27&title=Ecologia+y+politica%3A+una+nueva+matriz+transformadora. Malauradament Globalizate ha tancat el seu web 
després de 17 anys de difondre, denunciar i defensar la sostenibilitat, des de tots els punts de vista, a tots els països i 
comunitats de parla castellana. 
 

UN PERSONATGE 
 

JACQUES-YVES COUSTEAU (1910 - 

1997.) 
 
Fou un oficial de la marina francesa, 
oceanògraf i cineasta francès, 
internacionalment conegut.  
 
Al 1943 junt amb l'enginyer Émile Gagnan 
inventaren el regulador modern, que 
anomenaren escafandre autònoma i 
permetia respirar sota l'aigua. Cousteau va 
dur a terme nombroses campanyes 
oceanogràfiques amb el seu vaixell 
Calypso. Va ser director del Museu 
Oceanogràfic de Mònaco. Autor de molts 
llibres de divulgació del món submarí i 
realitzador de pel·lícules, curtmetratges i 
nombroses sèries per a televisió. El món 
del silenci (1956) i El món sense sol (1966), 
van guanyar l'Oscar al millor documental de 
l'any. Pioner en la promoció de campanyes 
per a la defensa del planeta, al 1991 va 
rebre el Premi Catalunya que atorga 
l'Institut d'Estudis Mediterranis dependent 
de la Generalitat de Catalunya. Membre de 
l'Acadèmia de Ciències de França des de 
1988, va realitzar campanyes contra la 
contaminació i es va unir als grups que van 
protestar contra les proves nuclears de 

França, efectuades a la regió del Pacífic 
sud.     
                        
Més informació a: 
https://ca.wikipedia.org/wiki/Jacques-
Yves_Cousteau 
 

http://globalizate.org/live/getArticle?authors=Josep+Vives-Rego&date=2014-05-27&title=Ecologia+y+politica%3A+una+nueva+matriz+transformadora
http://globalizate.org/live/getArticle?authors=Josep+Vives-Rego&date=2014-05-27&title=Ecologia+y+politica%3A+una+nueva+matriz+transformadora
https://ca.wikipedia.org/wiki/Jacques-Yves_Cousteau
https://ca.wikipedia.org/wiki/Jacques-Yves_Cousteau
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PLATGES FÒSSILS CIMENTADES (BEACHROCKS)  
 
Els beachrocks són sediments de platja 
que han quedat cimentats per la 
precipitació de carbonat de calci. Se'n 
troben a les costes de les regions tropicals i 
subtropicals, incloses les de la 
Mediterrània, on són abundants en la 
seva part oriental. El procés concret 
que fa precipitar el carbonat és 
objecte de controvèrsia científica i 
s'han proposat diversos models per 
explicar-ho. Els més acceptats tenen 
a veure amb fenòmens fisicoquímics 
i biològics que tenen lloc a la zona de 
la platja on l'aigua dolça es barreja 
amb la salada, entre ells la 
precipitació per efecte del ió comú, i 
per la sobresaturació deguda a 
l'evaporació. Sigui quin sigui el 
procés, el que sí se sap és que la 
cimentació és molt ràpida a escala 
geològica, de l'ordre de mesos a 
anys, i que la composició i mida de 
les partícules de la platja no és rellevant, ja 
que es formen tant en sediments 
carbonàtics com siliciclàstics, i de mida 
sorra, grava o bloc. Els beachrocks 
constitueixen cossos laminars que 
s'estenen en la mateixa direcció que la 
platja, a manera de lloses planes, 
lleugerament inclinades cap a mar obert. 
Poden arribar a fer alguns quilòmetres de 
longitud i fins a uns quants centenars de 
metres d'amplada, però no solen tenir gaire 
més d'un metre de gruix. A sota pot haver-
hi roca o sediments marins sense 
consolidar. Normalment no ocupen tota la 
longitud de la platja, sinó que formen 
cossos aïllats, limitats per sediments sense 
cimentar. La majoria dels beachrocks tenen 
menys de 5000 anys d'antiguitat, i és 
habitual que incloguin artefactes humans. 
Els més moderns solen estar parcialment 
enterrats sota els sediments emergits de la 
platja, i afloren esporàdicament després de 
temporals. Les variacions del nivell del mar 
a llarg termini fan que els beachrocks es 
distribueixin formant bandes paral·leles a la 
platja situades a diferents altures, tant per 
sota com per sobre del nivell del mar 
actual. En seqüències submergides els 
beachrocks solen ser progressivament més 
antics a major profunditat i distància de la 
línia de costa actual. Es consideren bons 
indicadors de la posició que tenia el nivell 

del mar quan es van formar i, per tant, són 
útils per a la reconstrucció de paleolínies de 
costa i per establir els canvis de nivell del 
mar al llarg del temps. 

 
A la Costa Brava se n'han localitzat 24, tots 
submergits, que es distribueixen entre 
Fenals (Lloret de Mar) i Platja Fonda 
(Begur). Al nord d'aquesta platja ja no se'n 
troba cap fins a Paulilles (Portvendres). 
Formen seqüències d'1 a 6 lloses 
paral·leles, situades entre 0 i -5,25 m. En 
general els nivells més propers a la platja 
actual són de sorra grossa i grava fina, 
mentre que els més profunds solen estar 
formats per graves i blocs. Les dimensions 
són variables, essent els més grans els de 
Sant Antoni de Calonge (668 m de longitud 
per 27 m d'amplada) i de Sant Pol (619 m 
de longitud per 20 m d'amplada). Molts 
estan parcialment enterrats pels sediments 
actuals de la platja i només es poden veure 
després de temporals. La llevantada de 
desembre de 2008 en va fer aflorar uns 
quants, entre ells els de Fenals, Torre 
Valentina i Platja d'Aro. Aquest darrer, 
situat a llevant de la desembocadura del 
Ridaura, està format per una única llosa de 
524 m de longitud per 8 m d'amplada, 
situada entre -1 i -2,5 m de profunditat. 
L'edat d'aquest beachrock, en base a les 
datacions de 14C i de luminescència del 
quars (OSL) de nivells equivalents a Sant 
Pol, Llafranc i Platja Fonda, seria del 1200 
al 1400 dC, coincidint amb el final del 
període càlid medieval. 

 
Carles Roqué Pau 
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CETACIS DE LA COSTA BRAVA I L’ESQUELET DE L’ANIMAL QUE 
BUSSEJA MÉS PROFUND DEL MÓN 

 
Aquesta primavera farà nou anys de la 
primera vegada que vaig veure un cetaci en 
estat salvatge i en directe. Va ser aquí a la 
Costa Brava, sortint de Roses en un veler 
direcció Cadaqués. I sincerament vaig 
agafar aquell cap de setmana en veler 
sense esperances de trobar-me cara a cara 
amb la segona balena més gran del 
planeta. Des de llavors, la meva família, 
amics i coneguts encara es sorprenen cada 
vegada que els dic que aquí davant de 
casa hi tenim dofins, rorquals, catxalots, 
zífids i caps d’olla gris.  

 
Però realment no és or tot el que lluu. De 
les tres espècies de dofins típiques del 
Mediterrani, la població el dofí comú 
(Delphinus delphis) està minvant de 
manera exponencial. Fins al punt en què 
veure dofins comuns al Mare Nostrum és 
més complicat que trobar una agulla en un 
paller. Sobretot si fem cas a dades com 
que la seva població s’ha vist reduïda en un 
50% i que ja és l’espècie de dofí més 
amenaçada de perill d’extinció a les nostres 
aigües. I gens esperançador veure quines 
són les teories que en justifiquen el declivi: 
falta d’aliment degut a la sobrepesca i 

degradació de l’hàbitat, competència per 
recursos amb altres espècies, pesca 
accidental i matança, contaminació amb 
químics abocats al mar, i canvis 
ambientals.  
 
Segurament aquestes mateixes hipòtesis 
han estat vàlides al Mediterrani pels ja 
quasi inexistents caps d’olla negre, per les 
nombroses tortugues que es veien fa 
cinquanta anys, o pels taurons peregrins. 
Sempre em pregunto com era el mar quan 
el meu avi era jove. Inclús abans. Quanta 
densitat d’animals hi havia si els pescadors 
ens diuen que fa anys treien tortugues i 
taurons setmanalment de les seves 
xarxes? Si els bascos caçaven balenes 
franques al Cantàbric fa tres-cents anys? O 
si es troba un esquelet sencer d’un zífid 
enterrat a una cala de Platja d’Aro?  
 
Era comú veure espècies sortint de port 
que avui en dia quasi han desaparegut? Els 
pescadors aprofitaven les carcasses dels 
animals per menjar-se la carn o agafar el 
greix per fer-ne oli i llum?  
 
El que està clar és que aquell zífid de 
Cuvier portava almenys cent anys enterrat 
sencer a Cala Rovira. I això m’obre un 
ventall enorme de preguntes sense 
resposta. Com va arribar allà? 
Accidentalment amb un temporal, o el van 
arrossegar fins allà? En van aprofitar 
alguna part? Era un fet comú trobar zífids a 
les costes o a mar? Quants anys portava 
allà enterrat?  
 
Els zífids són cetacis emparentats amb els 
dofins, que viuen a molta profunditat i es 
passen un 92% de les seves vides 
bussejant. Són els animals amb rècord 
d’immersió. Arriben als tres mil metres de 
profunditat i hi poden estar durant dues 
hores i poc. Són animals extremadament 
evasius i complicats de veure. I una troballa 
d’aquestes magnituds m’ha creat moltes 
inquietuds que espero anar podent 
resoldre. Tant per veure com era el 
Mediterrani en el passat; com per tenir 
esperances de seguir estudiant el present. I 
sempre amb l’objectiu de millorar-ne l’estat 
en un futur. Llarga vida al Mediterrani! 

 
Clàudia Auladell Quintana. @claudiaauladell 
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LES PAPALLONES DEL MAR 

 
El mar sempre serà el gran desconegut per 
a la humanitat. Això fa que, a vegades, no 
puguem arribar a imaginar la varietat de 
formes i criatures que hi habiten. 
 
En aquest cas, parlarem dels 
heterobranquis, també coneguts 
vulgarment com a bavoses de mar o, com 
alguns les anomenen, les papallones del 
mar. 
 
I és que aquesta comparativa és força 
encertada. Tot i que les bavoses de mar 
són mol·luscs, no artròpodes, tenen cicles 
de vida curts (en alguns casos de mesos), 
a l’igual que les papallones i destaquen per 
les seves increïbles coloracions (així com 
també per mides molt petites, rondant el 
centímetre de longitud).  

  
Aquestes coloracions són utilitzades, per 
exemple, per advertir de la toxicitat que 
poden tenir, adquirida a través del consum 
dels seus aliments. La dieta és molt 
específica en el cas d’alguns individus, fet 
que ha donat lloc a una gran radiació 
evolutiva, podent observar més de 300 
espècies diferents en aigües mediterrànies.  
En el cas de la Vall d’Aro, el cens 
d’heterobranquis ascendeix a 158 
espècies, entre les que hi trobem espècies 
que han suposat primeres cites a nivell 
català o peninsular. De fet, hi ha algunes 
zones que tenen una riquesa elevadíssima 
d’espècies, com és el cas de la badia de 
Sant Pol, especialment les coves de Cala 
Maset, on s’han observat 124 espècies, 7 
d’elles primeres cites.  
 
Algunes d’aquestes cites remarcables són: 
 
• Aplysiopsis elegans – segona cita 
al Mediterrani occidental (13/09/19 – 23h) – 

Substrat: Bryopsis sp. – Profunditat: 1,5m – 
Ubicació: cala Crancs  
 
• Aegires sublaevis – primera cita a 
Catalunya (16/02/18 – 21h) – Substrat: 
Leucosolenia sp. – Profunditat: 1m – 
Ubicació: primera cova cala Maset 

 
• Thecacera pennigera – primera cita 
a Catalunya (14/02/18 – 20h) – Substrat: 
Bugula sp. – Profunditat: 2m – Ubicació: 

entrada coves de l’arc de cala Maset 
 

 Eubranchus prietoi – primera cita a 
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Catalunya (11/02/18 – 21h) – Substrat: 

hidrozous – Profunditat: 0,6 m – Ubicació: 

cala Crancs 

 

 Godiva quadricolor – primera cita a 

Catalunya, nova espècie exòtica (31/12/17 

– 19h) – Substrat: algues – Profunditat: 1,3 

m – Ubicació: entrada coves sobre l’arc de 

cala Maset. 

 

 Polycerella emertoni – primera cita 

a Catalunya, nova espècie exòtica 

(23/08/17 – 22h) – Substrat: Amathia 

verticillata – Profunditat: 0,3 m – Ubicació: 

cala del racó de Garbí 

 

 Aplysia dactylomera – primera cita 

a la península ibèrica (20/06/16 – 8h) – 

Substrat: Cystoseira compressa – 

Profunditat: 0,2 m – Ubicació: cala Ametller. 

 

 Doto cervicenigra – primera cita a 

la península ibèrica (13/04/16 – 12h) – 

Substrat: algues – Profunditat: 0,6 m – 

Ubicació: cala Maset. 

 

 Cyerce graeca - primera cita a la 

península ibèrica (25/08/15 – 23h) – 

Substrat: algues – Profunditat: 1,2 m – 

Ubicació: cala Crancs. 

 

Però on podem comprovar que la zona de 

la Vall d’Aro és ideal per l’observació 

d’aquest superordre és quan observem el 

nivell de raresa de cada espècie a nivell 

català. De les 158 espècies, 57 són 

considerades molt rares a nivell català i 

representa el 36% del total, essent el grup 

“Molt comú” a nivell català el més baix, amb 

un 10%. 

Contràriament al que es podria pensar, 

totes les primeres cites aquí remarcades es 

van realitzar en els primers 2 metres de 

profunditat. Per tant, és un grup apte per 

ser observat inclús en snorkeling.   

A diferència de les papallones però, no s’ha 

pogut demostrar que els heterobranquis 

siguin bioindicadors a nivell mediterrani, tot 

i que tenen utilitats en farmacologia (Ávila, 

1995) com l’anticancerigen Dolastin 10, 

biomèdica (Kandel, 1979) en impulsos 

nerviosos o en ecotoxicologia en esculls 

tropicals, ja que alguns són sensibles a 

certs contaminants.  
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El que sí podem afirmar, és que, donada la 

dieta específica que algunes espècies 

tenen, a major riquesa d’espècies 

d’heterobranquis, major és la riquesa global 

d’espècies bentòniques d’un indret. 

Diagrama 1. Es pot comprovar que el 51% de les 

espècies observades són considerades rares o molt 

rares a Catalunya. 

Com ja s’ha mencionat, alguns indrets de la 

Vall d’Aro són ideals per a la seva 

observació, així que remarquem alguns 

d’aquests indrets, dates òptimes per a la 

seva observació i on:  

 

Mapa 1. Imatge de la Vall d’Aro, amb 4 de les millors 

zones per a la seva observació. De nord a Sud, cala 

del Pi/Belladona a Platja d’Aro i cala Maset, Port Salvi 

i Punta Brava a Sant Feliu de Guíxols.  

 Cala del Pi a Belladona 

 

Mapa 2. Zona de cala del Pi a Belladona 

Les zones en negre marquen parets 

fosques on es poden buscar 

heterobranquis que mengin hidrozous des 

dels primers centímetres d’aigua i des de 

primavera fins a la tardor. 

  

La zona verda marca un petit prat de 

Posidonia on es poden observar Petalifera 

petalifera de nit a finals d’estiu i principis de 

tardor. 

 

La zona marró marca un fons de petits 

blocs coberts d’algues on es poden veure 

bavoses de mar que s’alimenten d’algues 

com Elysia timida tot l’any, especialment a 

la primavera i estiu.  

 Punta brava a Punta d’en Bosc 

La zona comprèn una paret rocosa amb 

abundància de coves on s’hi pot respirar 

dins. Aquest hàbitat està inclòs dins dels 

Hàbitats d’interès natural de la Xarxa 

Natura 2000 i tenen una gran varietat 

Felimida krohni 

Petalifera petalifera 
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d’espècies. Dins d’aquestes coves s’hi 

troba una esponja groga (del gènere 

Aplysina) que encara no està descrita per 

la ciència, de la qual se n’alimenta una 

bavosa de mar (Tylodina cf rafinesqui) 

descrita fa centenars d’anys i tot just ara 

l’anàlisi genètic en confirma la seva 

existència a nivell mundial i més 

concretament en aquestes coves.  

 

Mapa 3. Imatge del tram de Punta brava a la Cala del 

Músics, a cobert de Punta d’en Bosc 

A la imatge surten marcades en vermell les 

4 coves, essent les 2 primeres amb el 

sostre alt, sense sensació de cova, mentre 

que les 2 més llargues presenten 

comunitats de la esponja groga entre 

d’altres. A la cova de ses Mongetes hi 

abunden les Antiopella cristata, una bavosa 

molt bonica i de mida gran (uns 7 cm). 

Els extraploms foscos marcats en negre 

són bons per a la observació 

d’heterobranquis que s’alimenten 

d’hidrozous, especialment el de la Punta de 

ses Mongetes, que té una cova a la base, 

però submergida. 

 

El rocam que hi ha davant Punta Brava, 

marcat amb un cercle marró, està cobert 

per multitud d’algues simples, on es pot 

observar Elysia timida tot l’any entre 

d’altres bavoses. 

 

 

 Port Salvi a Les Planetes 

És una de les zones de referència de 

busseig de Sant Feliu de Guíxols i, tot i que 

en les seves immersions hi podem trobar 

una bona quantitat de bavoses de mar, el 

seu recorregut superficial no és menys 

interessant. 

Els penya-segats que formen parets 

fosques estan recoberts d’hidrozous, 

esponges, briozous, entre d’altres 

organismes que són aliment per una gran 

varietat de bavoses de mar. 

 

Mapa 4. Imatge del tram de Cala Vigatà a les 

Planetes. 

Antiopella cristata 

Fjordia lineata 

Elysia timida 
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Les parets verticals marcades amb negre 

són idònies per observar Cratena peregrina 

i Flabellina affinis els mesos de primavera i 

estiu, especialment al pas de l’Illa del Freu, 

on són molt abundants i en el primer mig 

metre d’aigua. 

 

Les parets de Penjats també són molt 

bones i destaca la cova des Freu, que s’hi 

pot respirar i hi abunden una gran diversitat 

de bavoses, per exemple Polycera 

quadrilineata, a la primavera. 

 

 Cala Maset a Cap de la Mort 

Aquesta zona és la millor per observar 

rareses, tot i que costa més trobar 

exemplars. 

 

Mapa 5. Imatge del tram de Cala Maset al Cap de la 

Mort. 

Les zones més bones són cala Maset, cala 

Crancs i la cala del Cap de la Mort. 

La cala del Cap de la Mort té tota la paret 

fosca, que cau fins a 7 metres de 

profunditat, coberta de diferents espècies, 

podent observar bavoses de mar des dels 

primers centímetres d’aigua, especialment 

de finals de primavera a tardor. 

 

També hi ha 2 petites covetes on, a la 

primavera, s’hi pot observar Antiopella 

cristata, entre d’altres. 

Cala Maset té una cova just al costat de la 

platja on s’hi pot respirar dins i s’hi poden 

trobar especies molt rares com 

Knoutsodonta neapolitana, on és abundant 

i present pràcticament tot l’any. També hi 

ha 2 coves sota el mirador del Túnel on s’hi 

poden trobar bavoses que s’alimenten 

d’esponges. Aquesta zona, juntament amb 

cala Crancs és especialment bona de nit, 

observant les bavoses a molt poca 

profunditat a les parets que de dia són 

fosques o dins les coves. 

 

A cala Crancs trobem 2 petites coves amb 

surgències d’aigua dolça, fet que comporta 

que trobem espècies molt diferents que a la 

resta de llocs. També hi ha un petit prat de 

Posidonia, just front l’embarcador, on s’hi 

poden observar Petalifera petalifera, peixos 

mula i, inclús, algun cavallet de mar.   

Xavier Salvador Costa 

Flabellina affinis 

Polycera quadrilineata 

Cratena peregrina 

Polycera quadrilineata 
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ELS PEIXOS MARINS DE LA VALL DEL RIDAURA 

 
La Vall del Ridaura integra els municipis de 
Santa Cristina d’Aro, Sant Feliu de Guíxols 
i Castell-Platja d’Aro, i gaudeix  d’uns 12,5 
quilòmetres lineals de costa. Aquí s’hi han 
detectat 192 espècies de peixos marins,  
prospectant en apnea o busseig entre els 0 
i els 38 metres de fondària, tot i que la gran 
majoria d’espècies s’han observat a pulmó 
lliure als primers 15 metres. Aquest fet, 
suposa que a la Vall s’hi poden observar la 
major part de les espècies litorals del 
Mediterrani i aproximadament el 40% de 
les 513 espècies presents a la conca 
mediterrània (incloent espècies de gran 
fondària inaccessibles als naturalistes). El 
14% d’aquests peixos són 
endèmics del Mediterrani i 
quasi el 10% tenen algun grau 
d’amenaça segons la llista 
vermella de la IUCN 
(https://www.iucn.org/), tot i que 
probablement en són molts 
més. El motiu és que una 
tercera part dels peixos del 
Mediterrani no tenen assignada 
cap categoria d’amenaça, 
simplement perquè no hi ha 
dades de les seves poblacions. 
Però a mesura que nous 
estudis van apareixent i 
s’aporten dades sobre noves 
espècies, el número d’espècies 
amenaçades va en augment, 

fins al punt que més de la meitat de les 
espècies de peixos del Mediterrani es 
consideren amenaçades per la sobrepesca 
y la pesca accidental o bycatch (Abdul 
Malak et al. 2011). 
 
Cal recordar que el Mediterrani és un 
hotspot (punt calent) de biodiversitat a 
nivell mundial donat que presenta una 
inusual elevada diversitat d’espècies 
tropicals i temperades que no esperaríem a 
un mar temperat (FAO 2003), contenint al 
voltant del 7% de totes les espècies de 
peixos marins de la Terra (Bianchi i Morri 
2000), amb un alt percentatge d’espècies 

https://www.iucn.org/
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que no es troben a cap altre lloc del món 
(espècies endèmiques). Aquesta elevada 
diversitat és deguda a diverses causes que 
fan que el Mediterrani sigui únic, com per 
exemple el seu particular sistema de 
circulació de l’aigua que genera un gradient 
de temperatura i salinitat d’oest a est i que 
crea zones de upwelling (afloraments de 
nutrients d’elevada productivitat biològica), 
o la gran quantitat de rius que 
desemboquen a la seva conca. 
Precisament, la Costa Brava i, per extensió, 
la Vall del Ridaura, està situada a l’àrea 
d’influència d’una de les zones d’aflorament 
de nutrients més importants del 
Mediterrani, el Golf de Lleó. Estem, per 
tant, en una de les zones amb més 
diversitat d’espècies i amb més espècies 
endèmiques de tota la conca (Mapa 1).  
 
A la Vall del Ridaura, s’han citat 24 
espècies endèmiques per al Mediterrani, de 
les quals dues, a més a més, tenen alguna 
categoria d’amenaça segons la IUCN: el 
xafarroques de posidònia (Opeatogenys 
gracilis), vulnerable (VU) i l’agulleta de bec 
llarg (Syngnathus tenuirostris) que està 
quasi amenaçada (NT). Per altra banda, 
s’han observat 13 espècies amb alguna 
categoria d’amenaça (en perill crític, en 
perill/amenaçada o vulnerable), i 13 més 
amb estatus proper a l’amenaça. D’entre 
les espècies amenaçades en destaquen els 
peixos cartilaginosos com la mantelina 
(Gymnura altavela), catalogada com en 
perill crític (CR), la Manta (Mobula mobular) 
i la clavellada ondulada (Raja undulata), 
ambdues considerades espècies 
amenaçades (EN), ja que un fet ben 
conegut i molt trist, és que la gran majoria 
d’espècies extingides, en perill crític o 
amenaçades al Mediterrani són 
precisament rajades i taurons. El més 
impactant però, és que alguns peixos que 
trobem habitualment a les peixateries, 
també es consideren amenaçats a nivell 
Mediterrani i també mundial, com ara la 
tonyina (Thunnus thynnus) i el mero o 
anfós (Epinephelus marginatus), 
catalogades com a espècies amenaçades, 
o encara més sorprenents són el lluç 
(Merluccius merluccius), el corball (Sciaena 
umbra), el reig o corvina (Umbrina cirrosa) 
o el dèntol (Dentex dentex) que tenen la 
categoria de vulnerable. Fins i tot el llobarro 
i el turbot estan en estat proper a 
l’amenaça segons els darrers estudis 
(Taula 1).  
 
 

 
 

IUC
N 

En
d. 

Nom català Nom científic 

CR   Anguila 
Anguilla 
anguilla 

CR   Mantellina 
Gymnura 
altavela 

EN   Manta Mobula mobular 

EN   
Clavellada 
ondulada Raja undulata 

EN   Tonyina 
Thunnus 
thynnus 

EN   Anfós 
Epinephelus 
marginatus 

VU X 

Xafaroques 
de 
Posidonia 

Opeatogenys 
gracilis 

VU   
Gòbit de 
sorra 

Pomatoschistus 
minutus 

VU   Tord verd Labrus viridis 

VU   Lluç 
Merluccius 
merluccius 

VU   Corball Sciaena umbra 

VU   Reig Umbrina cirrosa 

VU   Dèntol Dentex dentex 

NT X 
Agulleta de 
bec llarg 

Sygnathus 
tenuirostris 

NT   
Milà, 
Escurçana 

Dasyatis 
pastinaca 

NT   
Escurçana 
violeta 

Pteroplatytrygo
n violacea  

NT   Llobarro 
Dicentrarchus 
labrax 

NT   
Àguila 
marina 

Myliobatis 
aquila 

NT   Escrita rosa Raja brachyura 

NT   Clavellada Raja clavata 

NT   
Rom 
empetxinat 

Scophthalmus 
maximus 

NT   Cavall marí 
Hippocampus 
guttulatus 

NT   
Cavall marí 
xato 

Hippocampus 
hippocampus 

NT   Agulleta 
Syngnathus 
acus 

NT   Serpentí 
Syngnathus 
typhle 

NT   Peix espasa Xiphias gladius 

Taula 1. Espècies de peixos litorals de la vall del 

Ridaura amb alguna categoria d’amenaça o propera a 
l’amenaça segons la llista vermella de la IUCN, i/o 
endèmiques del Mar Mediterrani (CR=en perill crític, 
EN=amenaçat o en perill, VU= vulnerable, NT=proper 
a l’amenaça, X=espècie endèmica del Mar 
Mediterrani). 
 
 

 



Sterna, la revista  012. Desembre/2019 – març/2020 

Pàgina 17 / 63 

 
En el cas del mero, l’alt valor comercial de 
la seva carn l’ha portat a disminucions 
comprovades superiors al 95% degut en 
part a que es tracta d’un animal que 
assoleix la maduresa sexual molt lentament 
i a la facilitat de la seva captura a les 
agregacions durant la fresa a les zones de 
reproducció. 

 
Dit això, tot i que el Mediterrani ja no és ni 
de bon tros, el paradís submarí replet de 
grans peixos, rajades i taurons (i balenes, 
dofins, foques i tortugues marines) que va 
ser en el passat i del que ja ningú en 
guarda cap record, encara és un dels 
millors llocs del món per observar una gran 
diversitat de peixos marins petits i mitjans, i 
la Costa Brava en destaca com a una de 
les millors zones. A la vall del Ridaura hi ha 
llocs molt bons per a la observació de 
peixos amb unes simples ulleres, tub i 
aletes. A continuació, es descriuen alguns 

dels millors llocs de la Vall per a la 
observació de peixos marins: 
 
 
 

La Badia de Sant Feliu. És una badia molt 
tancada, a recer dels vents dominants i 
corrents, de manera que representa un 
hàbitat marí inusualment calmat i estable, 
amb substrat divers de roca, sorra i llims 
que permet la presència d’una gran 
diversitat de peixos, i és especialment rica 
en gòbids, un dels quals té escassos 
registres documentats a la costa catalana, 
el gòbit rosat (Gobius fallax). Però sens 
dubte, l’atracció principal és que hi podem 
trobar les dues espècies de cavallet de mar 
del Mediterrani: el cavall marí 
(Hippocampus guttulatus) i el molt més 
escàs cavall marí xato (Hippocampus 
hippocampus), ambdós protegits pel CITES 
i altres legislacions.  

 
 
La platja de San Pol. És una platja molt 
interessant per observar espècies escasses 
pròpies de fons sorrencs, com les rajades i 
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les vaques tremoloses, essent un dels 
pocs llocs on s’ha observat la vaca 
tremolosa ocel·lada (Torpedo torpedo) a 
la vall. També s’hi pot trobar algun 
cavall marí i diverses espècies de 
signàtids com el serpetó (Nerophis 
maculatus) i la mula o serpentí 
(Syngnathus typhle). Les zones de roca, 
les petites coves i les tofes de posidònia 
de l’extrem sud, conformen un mosaic 
d’hàbitats divers, molt representatiu dels 
hàbitats litorals i permeten observar la 
majoria de les espècies que li són 
pròpies. A les coves es poden observar 
alguns gòbids difícils de trobar i 
endèmics del Mediterrani com el gobi de 
banda blanca (Zebrus zebrus), el gobi 
de 4 bandes (Chromogobius quadrivittatus) 
i Chromogobius zebratus. 
 

La platja Gran de Platja d’Aro. Tot i ser 
un indret amb poca diversitat, s’hi poden 
observar espècies interessants, i per 
exemple és el millor lloc per observar 
l’escurçana, especialment a davant de la 
desembocadura del Ridaura. Durant molts 
anys s’han anat observant exemplars 
adults a la primavera i primers d’estiu, 
mentre que a finals de l’estiu i la tardor és 
fàcil observar els exemplars juvenils, doncs 
la platja sembla ser un lloc de cria estable 
per a aquesta espècie. L’aportació d’aigua 
dolça del Ridaura atreu de tant en tant, a 
espècies escasses a la vall com l’anguila, 
el turbot, el rom i d’altres peixos plans. 
 
 La Platja Rovira, Cala Sa Cova i Cala del 
Pi. Aquesta estreta franja de costa és 
també molt interessant, especialment per a 
la observació de peixos a pulmó lliure ja 
que presenta un fons mixt de sorra amb 
roques aïllades i mates de posidònia, que 
atreu una gran diversitat de peixos. És un 

bon lloc per observar peixos escassos com 
el tord verd (Labrus viridis), el sard imperial 
(Diplodus cervinus), la morruda (Diplodus 
puntazzo), el dèntol (Dentex dentex), el 
serpentí (Syngnathus typhle), i fins i tot 
algun cavall marí (Hippocampus 
guttulatus).  
 
Port Salvi i la Cova del Dofí. És un dels 
indrets de referència de la vall per als 
bussejadors recreatius. La seva fondària 
permet l’observació d’espècies com el 
mero, el nero ratllat (Epinephelus costae), 
el gall de Sant Pere (Zeus faber), l’àguila 
marina (Myliobatis aquila), el caproig 
(Scorpaena scrofa), la clavellada ondulada, 
la forcadella (Anthias anthias), el cavall de 
mar i un llarg etcètera. A les coves 
submarines, s’hi poden observar algunes 
espècies cavernícoles com el gobi 
cavernícola (Gammogobius steinitzi) o el 
gobi lleopard (Thorogobius ephippiatus). 
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Finalment, no seria realista acabar aquest 
article sense fer un incís sobre l’estat de les 
poblacions de peixos del nostre mar, d’on 
venim, on som i cap a on hauríem d’anar. 
Hem perdut la memòria històrica sobre el 
mar, i la perspectiva, fins al punt que ja no 
ens podem arribar ni a imaginar com ha 
canviat el Mediterrani en el darrer segle. I 
és que la sobrepesca al Mediterrani és de 
les més antigues del món, doncs a l’època 
de Marco Polo ja hi havia qui parlava de 
sobrepesca a l’Adriàtic. Però, no fa tant de 
temps, abans del boom de la pesca 
industrial, podíem haver gaudit a les 
platges de la vall, d’observacions ara 
impensables com el tauró àngel (Squatina 
squatina) i el peix guitarra (Rhinobatos 
rhinobatos), o de grans exemplars de 
desenes de quilograms de pes, de peixos 
ara absents o de presència anecdòtica com 
el reig (Argyrosomus regius) i el mero blanc 
(Epinephelus caninus), entre molts d’altres. 
Hem normalitzat que el nostre,  sigui un 
mar pobre i sobreexplotat, amb grans 
desequilibris ecològics provocats per la 
pesca que ha eliminat més del 80% (en 
alguns casos més del 95%) dels individus 
de grups d’espècies clau per a l’equilibri 
dels ecosistemes marins com els taurons, 
les rajades i altres peixos grans, amb 
moltes espècies ja extingides o en perill 
crític. De fet, encara avui, el Mediterrani és 
un dels indrets del món on es capturen més 

taurons i la flota espanyola pesca el 7,3% 
dels taurons que es pesquen a tot el 
planeta, un fet especialment greu si afegim 
a l’equació que estem en una de les 
regions més riques en espècies de peixos 
cartilaginosos (73 espècies citades). 

D’altres espècies de peixos s’han pescat 
tant, que les seves poblacions estan 
properes al col·lapse i potser no es 
tornarien a recuperar encara que les 
deixéssim de pescar, tal com ha passat 
amb pesqueries conegudes com el bacallà. 
I a tot això cal sumar que l’escalfament del 
mar degut al canvi climàtic, la presència de 
plàstics i altres contaminants i la destrucció 
del hàbitats litorals també està afectant a la 
distribució i l’abundància de moltes 
espècies. 
 
Però no tot està perdut, i per fortuna els 
ecosistemes marins tenen una capacitat de 
regeneració molt elevada, que de vegades 
fins i tot supera les expectatives més 
optimistes. La creació de reserves marines 
com la de les Illes Medes, ha demostrat 
que en pocs anys es pot transformar una 
zona erma, en el millor lloc del Mediterrani 
per observar grans peixos. Un paradís 
natural, una finestra al passat, una veritable 
atracció turística de talla mundial i pels més 
escèptics de la conservació: el motor 
econòmic més important de tot un municipi 
costaner i un reservori per a la pesca 
professional.  
 

Per això cal apostar més per aquest model 
i crear més reserves marines, que 
continguin diversos hàbitats submarins, i 
apostar pel turisme de qualitat. No hem de 
deixar de somiar en tornar a gaudir d’un 
mar viu i ple de grans peixos. 
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ARGONAUTES: Navegants de la Mediterrània i d’altres oceans del món 

CEPHALOPODA   

 Ammonoidea  

 Coleoidea 
o Neocoleoidea 

 Decapodiformes 

 Sepiida 

 Sepiolida 

 Spirulida 

 Teuthida 
 Octopodiformes 

 Octopoda 
o Incirrata 

 Argonautidae 

 Vampyromorfida 

 Nautiloidea 
o Nautilidae 
o Allonautilidae 

 
Els Argonautes són una família de mol·luscs cefalòpodes de l’ordre dels Octòpodes, que viuen 
en aigües epipelàgiques (des de la superfície fins per sota dels 100-150m.) de mars i oceans 
tropicals i subtropicals d’arreu del món. 
 
Com els altres pops, i a diferència dels seus parents decapodiformes (sèpies, calamars i 
spirules) no tenen cap mena de closca ni estructura rígida interna però, en aquest cas, les 
femelles dels Argonautes en segreguen una d’externa, per protegir els ous que, enlloc de 
dipositar enlloc, viatgen amb ella. 
 
La closca de les femelles d’Argonauta està feta de quitina, a partir de 2 tentacles adaptats en 
forma plana per a la seva segregació. Degut a que la seva forma recorda a la closca externa 
del Nautilus pompilius i a la seva fragilitat, en el món anglosaxó se’l coneix com a Paper 
Nautilus, el Nautilus de Paper. 
 
La forma de la closca en la que l’animal viu recorda a una embarcació, i la forma dels dos 
tentacles plans que la segreguen, van fer córrer la imaginació a la Gràcia clàssica, suggerint la 
idea que els utilitzava com a veles per navegar, d’aquí la seva denominació taxonòmica: 
Argonauta, el navegant de l’Argo (nom del vaixell de Jàson a la mitologia clàssica). 
 
Més que una closca, es tracta literalment d'una ooteca, un niu, que la femella transporta allà on 
va i que creix amb ella. En català se l’anomena ou de pop o niu de pop, que és la denominació 
que més s’ajusta a la realitat morfològica de l’animal.  
 
Presenten un gran dimorfisme sexual, sent la femella fins a 20 vegades major que el mascle, 
del que un dels tentacles en fa les funcions d’òrgan copulador (l’hectocòtil). El tentacle es 
desprèn davant la presència de la femella i es dirigeix per si mateix a la cavitat de fecundació, 
romanent viable i actiu un temps i havent-se observat femelles amb més d’un hectocòtil de 
diferents mascles, “reservat” en la seva closca per anar fecundant els ous. 
 
A causa del seu hàbitat epipelàgic, i la seva baixa densitat de població, tendeixen a posar els 
ous, reproduir-se o concentrar-se (grups de fins a 20 femelles), en elements en flotació d'aigües 
obertes com algues flotants, branques, xarxes, etc.  
 
En les nostres costes solen ser pescats de forma accidental amb arts d’encerclament, però 
també amb les d’arrossegament, principalment en els mesos de primavera a tardor quan les 
moles de peix blau s'acosten al litoral a alimentar-se de les grans quantitats de zooplàncton 
existent, congregant a d’altres depredadors més grans i, també, als Argonautes, que sovint 
acaben sent-ne ells mateixos també preses. 
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Són molt desconeguts pel públic en general ja que solen sortir de les xarxes trencats i en no 
tenir valor alimentari sol ser tornat a la mar en la tria del cop i només en cas que els pescadors 
els vegin en bon estat són portats a port i poden arribar a les mans d’algun naturalista. 
 
 
Diversitat d'espècies 
 
Encara que es distingeixen per la seva morfologia interna si bé que amb petites variacions en el 
colors de la pell, forma dels becs, etc., principalment es classifiquen les espècies per les 
diferències en la closca externa.  
 
D’Argonautes n’existeixen 6 espècies reconegudes, tot i que amb algunes variants. 
 
Octopoda 

 Incirrata 
o Argonautidae 

 Argonauta argo 
 Argonauta nodosa 
 Argonauta hians 
 Argonauta boettgheri 
 Argonauta nouryi  
 Argonauta cornuta 

 
 
Argonauta argo 
 
El de major mida, i major distribució 
en els Oceans del Món, restringits 
però a aigües tropicals i subtropicals. 
És l’únic que es troba en aigües 
mediterrànies. 
 
La closca pot arribar a fer fins a 30 
cm. La variant Mediterrània, 
Argonauta argo monterosato, on és 
més abundant al sud d'Itàlia i al Mar 
Egeu, no sol superar els 15 cm. De 
forma arrodonida i cavitat triangular 

de costats plans, presenta unes estries allargades 
característiques que es van bifurcant i acabant en 2 
fileres de protuberàncies que romanen paral·leles 
durant tot el creixement de la closca. 
 
Els patrons de les estries, recorden molt els de les 
costelles de les closques externes d’algunes espècies 
dels extints Ammonites. 
 
Les dues fileres de protuberàncies acabades amb 
petites punxes van creixent sempre en paral·lel i sense 
separar-se i sovint presenten una coloració negra o 
marró fosc. 
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En alguns casos en créixer la 
closca desenvolupa des del 
centre una estructura rígida que 
forma una mena d’ales. Quan 
aquestes no es desenvolupen i la 
closca creix de forma més 
allargada, se’ls anomena 
Argonauta argo cygnus.  
 
 
 
 
 
Argonauta nodosa  

 
Distribuït només a l’Hemisferi Sud, 
a l’Atlàntic Sud-Americà (de Brasil 
a Argentina), Sud-Àfrica, sud 
d'Austràlia, Tasmània i Nova 
Zelanda. És absent però, a l’Oceà 
Pacífic. 
 
Espècie de major volum i pes 
corporal, té la closca més 
semblant en forma a la del 
Nautilus pompilius.  
 
Les línies de les estries les 
configuren un seguit d’abundants 
callositats.  
 
Les 2 fileres de protuberàncies 
segueixen un patró d'obertura 

progressiu, punxegut i amb una forma característica de mig cilindre, també presenten la 
característica tonalitat fosca. 
 
A vegades presenten també unes petites ales punxegudes que s’obren cap enfora. 
 
 
Argonauta hians  
 
Present per tot el sud-est asiàtic, Filipines, 
Mar de la Xina, Japó, però també al Mar de 
Corall australià, Oceà Índic i Mar Roig. 
Recentment se n’han trobat restes poc 
digerides en els estómacs de grans 
depredadors a les costes del Pacífic centre-
americà, fet que en provaria la presència. 
 
És la espècie de major variabilitat en el 

tipus, forma, grandària i color de la closca, 
arribant des dels 50 als 120 mm (adult). 
Existeixen exemplars de color marró fosc 
gairebé negre, d’altres d’un color groguenc clar, 
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alguns amb banyes i ales molt marcades i 
obertes i d’altres pràcticament arrodonits. 
 
Presenten patrons d’estries similars a les 
dels Argonauta argo però més simples i les 
protuberàncies són menors en nombre i de 
formes més sinuoses. 
 
 
 
 
 
Argonauta boettgheri  

 
És el de menor àmbit, restringit 
només a les aigües de l’estret de 
l’Oceà Índic entre Moçambic, Sud-
Àfrica i Madagascar. 
 
És molt similar als Hians, de mida 
màxima de 65 mm, però de color 
més fosc, pràcticament negre en 
alguns exemplars, i amb estries i 
punxes de les protuberàncies molt 
més marcades, però no presenten 
ales. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Argonauta nouryi 
 
Restringit a les costes de 
l’Oceà Pacífic des del Sud 
de la Califòrnia americana 
i Mar de Cortés (Mèxic), 
fins a Colòmbia, Equador i 
Perú. La seva closca no 
sol superar els 10 cm. 
 
És l'única espècie que no 
té la closca amb la 
característica corba 
arrodonida, sinó que és 
més allargada. Presenta 
unes estries similars a les 
dels Argonauta argo, i 
entre les protuberàncies 
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principals que solen ser arrodonides i que es van separant, en presenta unes d’aleatòries a la 
zona central. No presenta ales. 
 
 
Argonauta cornuta 

 
Amb el mateix 
rang de 
distribució i 
mida que els 
Argonauta 
nouryi, 
presenten 
moltes 
característiques 
morfològiques 
dels Nouryi, 
però similituds 
en la forma 
arrodonida dels 
Hians.  
 

Les protuberàncies solen ser 
punxegudes i en alguns casos 
amb la mateixa forma de les 
dels Argonauta nodosa de 
l’hemisferi Sud, no presents al 
Pacífic, fet que en denota un 
possible avantpassat comú. 
 
Presenta també les callositats 
aleatòries entre les 
protuberàncies principals igual 
que els Nouryi.  
 
En alguns casos s’han 
detectat individus híbrids entre 
els Nouryi i els Cornuta com el 

de l’exemple, que presenta 
la forma allargada dels 
Nouryi, però també unes 
ales incipients i les 
protuberàncies punxegudes 
dels Cornuta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Text i fotos:  
Xavier Simona Sucarrats 

niudepop@gmail.com 
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UN LLIBRE 
 

ESNÒRQUEL 
20 rutes per la Costa Brava. 
 
Autors: Miquel Àngel Pérez-De-Gregorio i 
Carles Roqué Pau 
 
Edita: Cossetània edicions amb la 
col·laboració del Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya 
 
Any: 2017. 
 
Pàgines: 168. 
 
Aquesta guia, de la 
col·lecció Azimut,  ofereix 
la possibilitat de gaudir 
intensament de la pràctica 
del snorkeling de la mà de 
rutes que discorren entre 
cales i platges de gran 
bellesa de la Costa Brava, 
i que amaguen veritables 
tresors de biodiversitat 
submarina a ben poca 
fondària. Tant si s’és 
totalment neòfit com si 
s’acostuma a practicar el 
busseig a pulmó 
habitualment, s’hi trobarà 
tot allò que s’ha de saber 
per iniciar-te en el 
fascinant món de la 
fotografia submarina. 
D’aquesta manera, no 
només es podrà observar 
la riquesa de la fauna, 
flora i geologia submarina 
de les nostres costes, sinó 
que també es podrà 
emportar-se-la a casa 
sense danyar-la ni alterar-
la. 
 
 
Una de les rutes és: Illot 
de sa Conca - Rojall de 
Punta Prima. Dins el terme 
municipal de Castell-Platja 
d'Aro trobem la cala sa 
Conca, de sorra grossa i 
de 390 metres de llargada. 
Al nord de la cala hi ha 

l'illot de sa Conca, des d'on comença la 
ruta. Vorejant l'illot s'arriba a la cala dels 
Oriços, des d'on segueix la costa fins al 
Rojall de Punta Prima. El camí recorre un 
total de 900 metres amb vistes a un fons 
marí que alterna sorra i roca. 
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UN WEB  

 
CLUB D’IMMERSIÓ BIOLOGIA 
https://www.cibsub.cat/ 
 
El CIB - Club d’Immersió Biologia, és una 
entitat que va se creada l'any 1983, en el sÍ 

de la Facultat de Biologia de la Universitat 
de Barcelona. Des de bon principi, la 
filosofia d’immersió del CIB, així com les 
directrius dels seus cursos de formació de 
nous submarinistes van estar encaminats a 
potenciar un tipus d'immersió respectuosa 
amb el medi ambient, i afavorir la formació 
paral.lela de molts estudiants de biologia 
marina. En aquest sentit, i emmarcat dins 
d’una clara vocació de servei, el CIB ha 
treballat i treballa en el desenvolupament 
de les seves quatre linies fundacionals: 
 
- Formació d'escafandristes titulats 
mitjançant cursos de submarinisme bàsic i 
de perfeccionament, dintre d'uns marges 
estrictes de seguretat, bona formació i 
respecte al medi marí. 

 
- Divulgació de la Biologia Marina i del món 

submarí amb tots els medis a l'abast, 
cursos, conferències tallers i audiovisuals, 
etc. 
 

- Organització d'activitats de lleure, amb 
sortides col·lectives d'immersió, reunions i 
viatges que fomenten la participació i el 
coneixement dels socis entre sí, ampliant-
ne els seus coneixements submarins, 
culturals i socials. 
 

- Defensa del Medi Ambient, a través de la 
col·laboració en campanyes de divulgació i 
formació en el respecte del medi marí, 
fomentant en els nostres socis una vocació 
de naturalistes del mar.  
 
A aquest web també s’hi pot trobar una 
interessant guia d’espècies marines i 
informació sobre punts d’immersió, alguns 
de casa nostra. 

 

UNA FRASE (O DUES) 
 
La felicitat de l'abella i la del dofí és existir; 
la de l'home és descobrir-ho i meravellar-
se'n". -Jacques Cousteau- 
 
La cura per tot és sempre aigua salada: la 
suor, les llàgrimes o el mar. -Karen Blixen- 
 
 

UN PENSAMENT  ► 

UN REFRANY (O DOS) 
A cop de mar, cap serè. 
 
Gavines per terra, la mar en guerra. 

 
 
 
 

https://www.cibsub.cat/
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UN CAS DE L'ESTEL I L'ORIOL: EL RACÓ SECRET        

                                
L'Estel i l'Oriol  han anat a passejar amb els 

avis. Han anat a fer un tros de camí de 

ronda. L'àvia els explica que la majoria 

d'aquests camins els havien fet els 

guàrdies que anaven costa amunt i avall 

rere els contrabandistes. De 

fet, el seu avi havia estat un 

dels darrers homes en 

dedicar-se al contraban.  

En arribar sobre una cala 

d'aigües clares, l'àvia s'aturà 

i, amb ulls còmplices, mirà a 

l'avi.  

-A veure, nens, doneu-nos 

una mà a cada un, que ara 

el camí serà una mica 

complicat. 

-Però si és tot planer! 

-No on us portarem, al racó 

secret. 

I, dient això, prengué un 

caminoi molt estret, pedregós i mig amagat 

rere uns llentiscles, que baixava a la cala. 

Aquesta era petita i, en comptes de sorra, 

era plena de còdols. La travessaren i 

s'enfilaren a les pedres que la tancaven per 

la banda nord. I, tot d'una, davant seu, se'ls 

obrí una petita fondalada. Hi baixaren i 

l'àvia digué 

-Aquest és el nostre racó secret. Aquí 

solíem venir el vostre avi i jo quan érem 

joves... 

-Ah, sí? I què hi fèieu? 

-Ens asseiem a aquestes pedres planes i 

parlàvem de les nostres coses o, tant sols, 

miràvem el paisatge: el mar, les roques, els 

pins, les gavines... 

-Veniu. -Digué l'avi, mentre s'encaminava 

cap al mar on, entre les roques, hi havia 

una bassa no massa grossa; alguna onada 

hi entrava blanament, de tant en tant. 

-És com un aquari natural 

-Ostres sí! Quina passada! –Exclamà 

l'Oriol. 

L'aigua, quieta i transparent, deixava veure 

tota mena d'algues i animals. 

 -Mira, mira, allà hi ha tres peixets! I un altre 

mig camuflat entre aquelles algues! 

-És per badar-hi molta estona –Digué l'avi. 

–Hi ha un munt de vida i molt variada. Una 

vegada, fins i tot, hi vam descobrir un pop. 

-Ei, allà hi ha un cranc. 

Tot d'una, l'àvia els sorprengué, dient:  

-I a la vora, surt un dofí. 

Els nens se la miraren, incrèduls, mentre 

l'avi feia un mig somrís. 

-Sí, home! Si no hi cap! 

-Fixeu-vos-hi bé... 

 -És aquella pedra. Vista des d'aquí, a 

veure si no és igual que el cap d'un dofí. 

-Ostres, sí. 

-Jo no ho veig... Ara, ara, sí. Quina canya! 

És perfecte! 

-Quin lloc més bonic! És màgic. -Digué 

l'Estel- A partir d'ara també serà el nostre 

racó secret. 

      

Carlos Alvarez-Cros 
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UNA ACTIVITAT: APRENEM I PINTEM PEIXOS 

 
Els peixos són animals que 
viuen a l’aigua. Tenen el 
cos cobert d’escates i per 
nedar se serveixen d’aletes. 
Respiren per brànquies. 
Uns mengen algues, altres 
animalons o altres peixos. 
Es reprodueixen per ous. 
Són animals vertebrats, 
però en comptes d’ossos 
tenen espines. 
 
Hi ha peixos que només 
viuen al mar i altres que 
només ho fan a l’aigua 
dolça de rius i estanys. De 
tota manera, alguns poden 
arribar a passar d’un tipus 
d’aigua a l’altre. Altres, com 
els salmons o les anguiles 
passen una part de la seva vida a l’aigua 
dolça i una altra al mar. 
 
No s’ha de confondre els peixos amb altres 
animals que viuen al mar, com les balenes i 
els dofins que no ho són, ja que són 
mamífers i respiren aire. Fixeu-vos que els 
peixos tenen la cua disposada verticalment 

i els cetacis (les balenes i els dofins), la 
tenen disposada en posició horitzontal. 
 
Com tots els organismes aquàtics, poden 
arribar a desaparèixer quan se’ls contamina 
o se’ls canvia la temperatura de l’aigua on 
viuen. 
 
 

A aquest enllaç: 
http://www.supercoloring.com/es/dibujos-para-colorear/pez-payaso?colore=online podeu pintar 
fàcilment el dibuix des del mateix ordinador. 
  
 
 

UNA SOPA DE LLETRES 
 

 
Busqueu les següents paraules: 
 
Peix  Escata 
Balena  Brànquia 
Dofí  Alga 
Aigua  Espina 
Aleta  Anguila  
Contaminació Mar 
 

 

      UNA ENDEVINALLA  
 

         No tinc potes i em bellugo, 
respiro i no tinc pulmons, 
passo la vida fent voltes 
amb un vestit de colors 

Z U N R E A F U A R L V E A 
O O P M P S I R E C S A N M 
A I E E A E U Q E R T I I U 
A C L B I T B L U E P A N R 
P A E R V X I A L S F S E N 
I N B A L E N A E O R C S I 
B I G N M A E A T A C S E M 
O M U Q U I A Z E N I A C O 
I A R U U L N R M G U I T I 
L T A I G U A O Z U U T T S 
O N L A A R I C O I A I E I 
R O A T F A R E T L I R A F 
R C E O L R Y I R A O I I O 
A L O L I M A R I M R Z A D 

http://www.supercoloring.com/es/dibujos-para-colorear/pez-payaso?colore=online


Sterna, la revista  012. Desembre/2019 – març/2020 

Pàgina 29 / 63 

 

 
UN PARELL D'OCELLS I HUMANS, O VICEVERSA  
 
 
 
 

GASOS 
 
Vaig en cotxe. Estic travessant una bonica 
zona agrícola amb una harmoniosa 
alternança de camps i boscos. Tot d'una, 
l'habitacle s'omple d'un aroma característic. 
Han femat. Obro la finestra per veure si es 
ventila. Sembla que sí. Una mica més avall 
veig un ramat de vaques pasturant, 
acompanyades d'uns quants esplugabous 
que encalcen els animalons que les 
bestiasses espanten.  
 
Tot plegat em fa pensar 
en un article que vaig 
llegir sobre els gasos 
que emet el bestiar boví 
i el seu efecte 
hivernacle. Resumint, 
bous i vaques, com tots 
els remugants, tenen 
unes bactèries dins el 
seu sistema digestiu 
que els permeten digerir 
la matèria vegetal que 
ingereixen. La 
descomponen en  
absència d'oxigen i, en 
el procés, es desprèn 
metà; un gas incolor, 
inflamable,  no tòxic, i 
que té un efecte 
hivernacle més de vint 
vegades més intens que el del diòxid de 
carboni. I aquest gas ha de sortir per un lloc 
o un altre. Contra el que la majoria de la 
gent creu, la major part surt per la boca, en 
forma de rot silenciós. Una vaca pot produir 
entre 100 i 200 litres de metà per dia que, 
si ho multipliquem per 1.340 milions de 
vaques que poblen el planeta, surt una 
quantitat de metà que representa el 25% 
del generat per les activitats humanes. Què 
es pot fer per reduir aquestes xifres? 
Sembla que una actuació que pot ajudar és 
incidir sobre el tipus d'alimentació del 

bestiar. Una altra, 
òbviament, passa per 
reduir-ne la població. Això 
vol dir reduir el consum de 
la seva carn i dels seus productes, com la 
llet i els seus derivats. 
 
I els esplugabous? Els ocells, fan rots i 
pets? Aquest és un tema poc estudiat. 
Sembla que, fisiològicament, no tenen cap 

impediment. El que passa és que el seu 
sistema digestiu i la flora bacteriana que 
conté són sensiblement diferents dels dels 
mamífers i no sembla que produeixin 
massa gasos. 
 
Pensant en uns i altres, i els humans? Tot i 
que és ben sabut que les senyoretes no fan 
pets..., la resta contribuïm de manera 
significativa a l'escalfament global del 
planeta, seguint l'aforisme enunciat pel 
comissari Torrente, "Millor fora, no? Que hi 
ha més lloc". 

 
Carlos Alvarez-Cros 
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PEIXOS VOLADORS 

 
És primavera. Un grup d'ànecs collverd 
s'està alimentant tranquil·lament a la vora 
d'un estany. Al seu costat unes carpes 
estan en ple període de fresa i, amb la seva 
activitat desenfrenada,  remouen tot el llot 
del fons. Tot plegat ja els va bé als ànecs, 
ja que, a més de plantes 
aquàtiques, endrapen els 
animalons que espanten 
els peixos i alguns dels ous 
que ponen. Tot d'una, uns 
gossos baixen a beure a 
l'estany i els espanten. 
Marxen volant cap a una 
altra bassa, una que 
s'acaba de crear, encara 
mig nua de vegetació, però 
envoltada d'una tanca que 
els assegura una certa 
seguretat pel que fa a 
possibles depredadors 
terrestres. Allà comencen a 
netejar i arreglar-se el 
plomatge, ple de restes de 
plantes enganxades. I ja 
que hi són, més d'un i més 
de dos, es deixen anar el 
ventre. 
 
I vet aquí que, temps més tard, apareixen 
peixos a la bassa recent creada. Qui més 
qui menys es pregunta com hi han arribat. 
No hi ha cap riu ni riera a la vora... 
Segurament alguna persona els hi ha 
deixat anar, algun nen que s'ha cansat de 
la mascota. Però no es tracta de peixos de 
colors, són carpes normals i corrents, de 
colors bruns. Potser algun aficionat a la 
pesca? Ves a saber. 
 
I com s'ho han fet els peixos per colonitzar 
basses i estanys sense cap connexió amb 
cap altra massa d'aigua dolça? Aquesta és 
una pregunta que s'han fet molts científics 

al llarg de molt de temps. Perquè, els 
peixos no volen, no? O sí? Una hipòtesi 
proposaria que els ous dels peixos podrien 
haver viatjat enganxats a les plomes, el bec 
o les potes dels ocells aquàtics. Podria ser, 
però, que jo sàpiga, això encara no s'ha 

pogut comprovar. El que sí s'ha pogut 
provar (encara que no en les espècies 
esmentades en aquest escrit) és que, 
aproximadament, l'1% dels ous de 
determinades espècies de peixos continuen 
essent viables després d'haver passat pel 
tracte digestiu de  determinades espècies 
d'anàtids. És a dir, que podria ser que els 
peixos saltessin d'una bassa a una altra, 
separades per distàncies força grans, dins 
de la panxa d'ocells aquàtics. Sorpresos, 
no? Jo també. 

 
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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ORIGEN DELS MUSSOLS: un passeig per la història de les aus. 

A l’hora d’iniciar aquest capítol és 
interessant aclarir que tots els ocells 
actuals tenen uns orígens o ancestres 
comuns. L’estudi evolutiu dels animals i, 
evidentment també el dels ocells, és i ha 
estat un camp força complex. Inicialment. 
gràcies als estudis paleo-zoològics, i més 
actualment, als estudis genètics i 
moleculars, s’estan aportant 
dades inèdites i  nous 
descobriments que obliguen a 
revisions taxonòmiques 
constants. Amb tot, aquests 
estudis conclouen que les aus 
actuals descendeixen d’un 
mateix llinatge de dinosaures 
coneguts com els teròpodes. 
Encara que pot costar 
d’entendre, aquests dinosaures 
sauròpodes, que inicialment 
eren depredadors i habitaren la 
terra fa uns 220 milions d’anys 
en el mediàtic i conegut 
Juràssic, hagin esdevingut i 
evolucionat cap als ocells d’avui 
en dia, el nostres mussols 
inclosos. És per això que 
actualment es consideren a les 
aus com a dinosaures vivents.  
 
El llegat fòssil ornitològic sol ser 
més reduït que el d’altres grups 
faunístics de vertebrats, 
bàsicament degut a que els 
seus ossos són molt més febles 
i prims, i d’aquí que la seva 
conservació sigui més precària. 
Un dels fòssils més antics que 
s’han trobat i que explica la 
relació amb els dinosaures teròpodes és 
Archaeopteryx datat en 150 milions d’anys i 
descobert per primera vegada a Alemanya 
l’any 1861. De la mida d’un colom i lluny 
d’evocar un personatge d’Asterix i Obelix, 
la traducció d’Archaeopteryx és “ala antiga” 
i es considerat l’ancestre comú conegut 
més proper de totes les aus existents. Cal 
dir però, que s’han trobat altres fòssils 
similars de datacions més recents que 
també justifiquen la relació de les aus amb 

aquells mediàtics dinosaures. D’aquells 
dinosaures no ocells, fins les nostres 
estimades aus han passat milions d’anys, i 
l’evolució i selecció natural ha tingut temps 
per anar-los perfeccionant. En principi, 
aquells teròpodes amb plomes ben 
definides, mostraven capacitats 
relativament escasses per efectuar vols 

amb un batec eficient, ja que no 
presentaven un estèrnum (quilla) per 
suportar la musculatura que permetria el 
batec per volar. Un fet que fa pensar que 
planaven entre la vegetació, més que no 
bategaven, i que farien petites corregudes 
amb llargs salts però sense vol sostingut. El 
seu cos, distava molt encara, del que 
podríem entendre avui en dia com un ocell 
evolucionat i modern.  
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Les plomes de les aus es consideren 

escames modificades i són estructures 

epidèrmiques queratinoses, que lliguen els 

orígens comuns d’aquestes amb les 

escames i protuberàncies dels rèptils no 

ocells. De fet, els ocells mantenen encara 

escames a determinades parts del cos com 

ara els tarsos i les falanges dels dits.  Això 

sí, aquestes plomes de recobriment sobre 

el cos permetrien, des dels seus orígens, 

mantenir la funcionalitat d’aïllament tèrmic 

d’uns ocells que regulen 

fisiològicament la seva 

temperatura corporal, i també el 

reconeixement visual entre 

individus. El que si està clar, es 

que gràcies a elles, els ocells han 

evolucionat cap a la supremacia i 

dominància del medi aeri. Una 

evolució que els ha obligat, al 

mateix temps, a transformacions 

anatòmiques i fisiològiques que 

han confluït en les actuals aus. 

Tornant als nostres rapinyaires 

nocturns (Estrigiformes), dividits 

actualment en Estrígids 

(mussols) i Titònids (òlibes), es 

calcula que les primeres espècies 

d’aquest grup són entre nosaltres 

fa entre 10 i 20 milions d’anys. 

Actualment es considera que 

estan emparentats amb el grup 

dels enganyapastors. Aquí ja entrem en el 

camp de la taxonomia i la filogènia que ja 

tractarem en propers capítols. 

Jaume Ramot García 

 

 
PUBLICITAT (Clínica Veterinària Pou és una empresa col·laboradora de Sterna) 
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ELS COLORS DE LA NIT (la visió, escrit 3) 
 
Als dos textos anteriors vam veure com la 
nostra visió es basava en cons i en bastons 
–dos tipus de cèl·lules fotoreceptores de 
l’ull–, i que en el nostre cas tres tipus de 
cons implicaven tres colors primaris. Els 
bastons, per la seva banda, indiquen 
l’escala de grisos del món, i els fem servir 
sobretot per la visió nocturna. Vam veure 
també perquè resulta que els gossos i gats 
tenen bona visió nocturna però, de dia, 
només hi veuen en escala de blaus i verds 
–culpa dels dinosaures!– i perquè nosaltres 
tenim la sort de veure alguns colors més. 
Bàsicament ha quedat clar, que no tots els 
animals veuen el món de la mateixa 
manera, i que l’evolució sovint fa pagar 
factura. 
 
És a dir, en resum: de totes les 
freqüències d’ona electromagnètica que hi 
ha, cada grup d’animals en pot veure 
només algunes, que combinades són el 
seu món de «colors», la seva palette, en 
llenguatge d’art gràfic, els tons bàsics 
disponibles per combinar i pintar el 
quadre. En el cas humà, és obvi que 
només hem pogut posar nom als que 
veiem, i els que no veiem els hi hem posat 
infra-roig (per sota del vermell) i ultra-violat 
(per sobre del violat), simplement perquè 
gràcies a la ciència sabem que estan allà, i 
au. Penseu en l’arc iris i veieu que als 
límits hi ha el vermell i el lila. Més enllà 
cap a les dues bandes hi ha més cosa... 
invisible per nosaltres, una pena. Vaja, 
que sabem que hi ha ones 
electromagnètiques que el nostre ull no 
llegeix, però que per altres animals són... 
colors. Si hi veiéssim com un ocell, o com 
una abella, tindríem molts més noms de 
colors. No us ho creieu? Doncs està provat, 
en un cas real, el dels Himba: una tribu 
namibiana que, després de dècades 
d’antropòlegs estudiant-los-hi el meravellós 
vocabulari que tenien pels verds del món, 
va i es veu que tenen un mutació que els 
permet veure molts més tons de verd que a 
la resta de mortals: els dos cons provinents 
de la duplicació gènica que tenim alguns 
primats, estan més ben separats, i per tant 
els és més fàcil distingir verds i vermells 
semblants. L’antropòleg europeu intentant 
entendre uns matisos que no podria arribar 
a veure mai de la vida: el vocabulari més ric 
simplement expressava un món molt més 
ric en colors. 

 
I els ocells doncs, hi veuen amb quatre 
colors, encara? Veuen molts més colors 
que nosaltres? I tant. Ah, i els rèptils 
actuals, també. De fet, a hores d’ara ja us 
ha d’haver quedat clar que els mig ximples 
pels colors som nosaltres. Això, si us hi 
entreteniu a pensar una mica, és bèstia de 
pensar: la gran majoria d’animals, i la gran 
majoria de plantes que es volen comunicar 
amb els animals mitjançant colors, fan 
servir uns codis que nosaltres, simplement, 
no detectem. El món deu ser molt més 
bonic del que ja és. Els verds dels arbres, 
més diferents. Les flors grogues, moltes 
són diferents entre elles, i no totes grogues 

simplement. Moltes d’aquestes tenen 
dibuixos tipus «pista d’aterratge» per les 
abelles i altres insectes. Posem per cas 
també una avorrida sargantana marró. 
Realment és una avorrida sargantana 
marró? Bé, resulta que quan ens hem 
posat a analitzar l’espectre ultraviolat del 
cos d’aquests animals es veu que durant 
l’època de reproducció agafen coloracions 
que deuen ser espectaculars. Per 
nosaltres, com a molt els hi veiem alguna 
tonalitat blavosa afegida. Passa el mateix 
amb molts ocells, ens perdem la meitat de 
la pel·lícula (o més aviat, la quarta part, ja 
que ens falta un quart color). Les espècies 
vegetals també han trobat la manera 
d’aprofitar la ceguesa d’uns i altres: per 
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exemple, les plantes tropicals acostumen a 
fer flors amb els colors que veuen més bé 
els pol·linitzadors, que són els desitjats. 
Alhora, aquestes plantes intenten amagar 
la flor entre el fullatge als possibles 
pol·linitzadors competidors, és a dir, dels 
colors que veuen els pol·linitzadors 
desitjats, en trien un que els pol·linitzadors 
no desitjats no puguin distingir del verd o 
del marró general del bosc. Aquests 
pol·linitzadors no desitjats no tenen el cos 
adaptat per agafar el nèctar sense trencar 
les flors o fer-les malbé, mala cosa per la 
planta, que vol donar nèctar a canvi de 
rebre visites civilitzades a la flor, no a canvi 
que li destrossin. Com a resultat, per 
exemple, és sabut que com que els ocells 
veuen més bé el rang de vermells que les 
abelles i ratpenats, doncs les plantes que 
volen ser visitades per colibrís (i no volen 
altres animals 
remenant el nèctar) 
són en la seva 
grandíssim majoria 
de color vermell 
profund. Si teniu la 
sort d’anar un dia a 
les Amèriques i us 
hi fixeu, ara podreu 
admirar encara 
més aquestes 
adaptacions. 
 
Com a casos 
curiosos, per 
acabar, cal dir que 
a la natura també 
hi ha altres òrgans 
que fan la funció 
d’ull... us imagineu 
veure «colors»... 
infrarrojos? És a dir 
–el que ve a ser 
semblant– 
realment veure la 
temperatura dels 
cossos? Com les 
càmeres 
tèrmiques, com si 
fóssim el Predator de les pel·lícules de 
sèrie B dels 70 i 80... seria una passada 
no? Doncs hi ha una sèrie d’escurçons 
americans que tenen aquesta capacitat. 
Tenen unes fossetes nasals que detecten 
aquest espectre electromagnètic, i no cal 
dir l’avantatge que això representa: si 
«veus» la temperatura, pots detectar i 
delimitar un ratolí en la foscor absoluta. 

Pots intentar fugir cap a dins de la 
muntanya, però si tens sang calenta, no 
t’escaparàs de l’escurçó yankee. Realment 
terrorífic. Finalment, com a cas curiós, hi ha 
alguns animals que porten tants milions 
d’anys visquent de nit, que en comptes de 
fer el mandrós evolutivament parlant com 
nosaltres, es van inventar uns bastons que 
detecten una mica el color. Tenen visió de 
bastons i molt bona, i a sobre tenen dos 
tipus de bastons! Amb la qual cosa tenen 
una visió de dos colors fins al límit que ja 
no queden fotons. Quins són? Evidentment 
els meus preferits: les granotes. És a dir, el 
camuflatge amb les granotes cal portar-lo 
fins i tot de nit, que et veuen allà cantant 
com una almeja si portes una samarreta 
vermella, només que passin dos fotons per 
allà. 
  

Espero que amb aquests tres textos us 
hagi donat una visió curiosa i potser 
desconeguda per vosaltres del que són els 
colors a la natura. Queden moltes coses i 
casos per parlar que (ara que he tancat 
aquest primer pack de textos, que tenia la 
sensació que sinó ho deixava a mitges) 
potser aniré comentant en següents 
entregues. 

Eudald Pujol Buxó 
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FLORA DE LA VALL D’ARO. UN GENER MOLT FLORIT! 

 
Us presentem una petita recerca que hem 
fet durant el mes de gener d’enguany a la 
conca del Ridaura i al vessant marítim de 
l’Ardenya que vessa les aigües directament 
al mar, és a dir, al territori drenat pel 
conjunt de rieres i torrents que hi ha entre 
Salions i S’Agaró. 
 
Durant el mes hem fet diverses sortides per 
observar quines plantes florien a l’àrea 
esmentada, encara que fos de manera 
escadussera. El resultat ha estat força 
sorprenent: més de 160 tàxons trobats. 
 
Amb les fotografies fetes durant aquest 
període de temps i amb d’altres de reserva 
que teníem d’anys anteriors hem elaborat 4 
làmines d’imatges. L’objectiu que ens 
havíem marcat era donar a conèixer les 
plantes que floreixen habitualment durant 
l’hivern, pas res més. 
 
En adonar-nos de la gran quantitat 
d’espècies en procés de floració que 
observàvem al passejar per la contrada, 
vàrem decidir enregistrar-les, tasca feta 
bàsicament en una sortida el dia 8 de gener 
i una altra al cap de 15 dies, 
aproximadament. El dia 30 sortírem de nou 
a fer una volta pel territori per veure si 
trobàvem quelcom més d’interessant que 
valgués la pena afegir. 
 
Aquesta llista ens ha donat una fotografia 
de com ha estat el mes de gener, molt 

càlid, si més no de dia. Un hivern ben 
primaveral, doncs. Una dinàmica que 
sembla imposar-se en aquests darrers anys 
i que ens hauria de fer pensar perquè 
passa. 
 
Les imatges 
 
Cada làmina inclou 40 plantes. Les dues 
primeres contenen les observades durant la 
primera quinzena, i la tercera i la quarta 
altres espècies que no havíem trobat 
durant els primers 15 dies. 
 
A més de les fotografies hi trobareu el nom 
popular (si en té) i el nom científic, i un 
element decoratiu que és un llistó de fusta 
d’una de les espècies que s’hi mostra. 
L'ordre de les imatges i dels noms va de 
dalt a baix i d'esquerra a dreta. 
 
En aquest text, però, hi podreu consultar el 
municipi i el quadre d’UTM de 10 
quilòmetres de costat on hem vist cada 
planta el dia que hem fet l’inventari, data 
que s’expressa a continuació de les dues 
informacions esmentades. També hi hem 
afegit el període habitual i excepcional 
(entre parèntesis) de floració de cada tàxon 
segons la Flora Manual dels Països 
Catalans. Tercera edició. 2005. En el cas 
de les plantes no tractades en aquesta obra 
(poques) hem consultat bibliografia 
especialitzada per extreure’n aquesta dada. 

 
Podeu descarregar les imatges originals a: 

https://drive.google.com/folderview?id=1R9s9Bzo9BxXhbxAAKeHSgZcIroSiq65k 
 

 
Làmina 1 
 
Peu de gall - Lamium amplexicaule L. 
Santa Cristina d’Aro. DG92. 8 de gener. 
III-V(VIII-X) 
 
Boixac de camp - Calendula arvensis L. 
Santa Cristina d’Aro. DG92. 8 de gener. 
II-X 
 
Estafanòria marina - Daucus gingidium L. 
subsp. hispanicus (Gouan) O. Bolòs et J. 
Vigo 
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 8 de gener. 
VI-VII 
 
Herba prima - Asperula cynanchica L. 

Sant Feliu de Guíxols. EG02. 8 de gener. 
V-IX 
 
Viudeta - Iberis linifolia L. subsp. dunalii 
(Bubani) Valdés 
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 8 de gener. 
VII-X(IV-V) 
 
Bosses de pastor - Capsella bursa-pastoris 
(L.) Medic. 
Santa Cristina d’Aro. DG92. 8 de gener. 
I-XII 
 
Rafanistre - Raphanus raphanistrum L. 
subsp. raphanistrum 

https://drive.google.com/folderview?id=1R9s9Bzo9BxXhbxAAKeHSgZcIroSiq65k
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Santa Cristina d’Aro. DG92. 8 de gener. 
II-VII 
 
Escarola borda - Lactuca perennis L. 
Santa Cristina d’Aro. DG92. 8 de gener. 
V-VII 
 
Lleterola peplus - Euphorbia peplus L. 
Santa Cristina d’Aro. DG92. 8 de gener. 
I-XII 
 
Verònica pèrsica - Veronica persica Poiret 
in Lam. 
Santa Cristina d’Aro. DG92. 8 de gener. 
I-XII 

 
Malva major - Malva sylvestris L. 
Santa Cristina d’Aro. DG92. 8 de gener. 
III-X 
 
Parraques - Picris hieracioides L. subsp. 
hieracioides 
Santa Cristina d’Aro. DG92. 8 de gener. 
(I)V-IX(XI) 
 
Ginesta - Spartium junceum L. 
Castell-Platja d’Aro. EG02. 8 de gener. 
IV-VII 
 
Colitxos - Silene vulgaris (Moench) Garcke 
subsp. vulgaris 
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 8 de gener. 

III-X 
 
Repunxó - Leontodon tuberosus L. 
Castell-Platja d’Aro. EG02. 8 de gener. 
(V)IX-XII 
 
Lleteresa de camp – Euphorbia segetalis L. 
subsp. segetalis 
Castell-Platja d’Aro. EG02. 8 de gener. 
I-XII 
 
Melandri blanc - Silene latifolia Poiret 
Castell-Platja d’Aro. EG02. 8 de gener. 
IV-IX 
 

Lletsó oleraci - Sonchus oleraceus L. 
Santa Cristina d’Aro. DG92. 8 de gener. 
II-XII 
 
Crepis capil·lar - Crepis capillaris (L.) Wallr. 
Santa Cristina d’Aro. EG02. 8 de gener. 
V-IX 
 
Borrissol - Stellaria media (L.) Vill. subsp. 
media 
Santa Cristina d’Aro. EG02. 8 de gener. 
I-XII 
 
Gatassa - Ranunculus ficaria L. 
Santa Cristina d’Aro. EG02. 8 de gener. 
I-V 
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Blet blanc - Chenopodium album L. 
Santa Cristina d’Aro. DG92. 8 de gener. 
(V)VII-XII 
 
Verònica polida - Veronica polita Fries 
Santa Cristina d’Aro. DG92. 8 de gener. 
II-X 
 
Agulletes de bruixa - Erodium cicutarium 
(L.) L'Hér. in Ait. subsp. cicutarium 
Castell-Platja d’Aro. EG02. 8 de gener. 
(I)II-X(XII) 
 
Herba foradada - Hypericum perforatum L. 
Santa Cristina d’Aro. DG92. 8 de gener. 
IV-X 
 
Pebrots de ruc - Reseda phyteuma L. 
subsp. phyteuma 
Santa Cristina d’Aro. DG92. 8 de gener. 
II-XI 
 
Seneci del Cap - Senecio inaequidens DC. 
Castell-Platja d’Aro. EG02. 8 de gener. 
V-XII 
 
Roser de marges - Rosa sempervirens L. 
Castell-Platja d’Aro. EG03. 8 de gener. 
V-VII 
 
Frare cugot - Arisarum vulgare Targ.-Tozz. 
subsp. vulgare 
Castell-Platja d’Aro. EG02. 8 de gener. 
XI-IV 
 
Olivereta - Globularia alypum L. 
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 8 de gener. 
II-V(XII) 
 
Cosconia - Reichardia picroides (L.) Roth 
Santa Cristina d’Aro. DG92. 8 de gener. 

I-XII 
 
Isòet - Isoetes duriei Bory 
Santa Cristina d’Aro. DG92. 8 de gener. 
II-V 
 
Espunyidella blanca - Galium lucidum All. 
subsp. lucidum 
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 8 de gener. 
IV-VII 
 
Vinca - Vinca difformis Pourr. 
Castell-Platja d’Aro. EG02. 8 de gener. 
I-XII 
 
Trèvol blanc - Trifolium nigrescens Viv. 
Santa Cristina d’Aro. DG92. 8 de gener. 
III-VI 
 
Ravenissa blanca - Diplotaxis erucoides 
(L.) DC. 
Castell-Platja d’Aro. EG02. 8 de gener. 
I-XII 
 
Xenixell - Senecio vulgaris L. 
Santa Cristina d’Aro. DG92. 8 de gener. 
I-XII 
 
Blet de paret - Chenopodium murale L. 
Castell-Platja d’Aro. EG02. 8 de gener. 
(IX)X-V(VI) 
 
Julivert bord - Fumaria capreolata L. 
Castell-Platja d’Aro. EG02. 8 de gener. 
I-VI 
 
Gatosa - Ulex parviflorus Pourr. subsp. 
parviflorus 
Santa Cristina d’Aro. DG92. 8 de gener. 
(X)XII-II(V) 

 
 

Làmina 2 
 
Porpres - Verbascum boerhavii L. 
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 8 de gener. 
IV-VII 
 
Eròfila - Erophila verna (L.) F. Chev. 
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 8 de gener. 
I-V 
 
Marxívol - Helleborus foetidus L. 
Santa Cristina d’Aro. DG92. 8 de gener. 
XII- IV 
 
Romaní - Rosmarinus officinalis L. 
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 8 de gener. 
I-XII 

 
Indiana - Aster sedifolius L. 
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 8 de gener. 
IX-X 
 
Cardàmine hirsuta - Cardamine hirsuta L. 
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 8 de gener. 
II-V 
 
Llengua de serp - Ophioglossum 
lusitanicum L. 
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 8 de gener. 
IX-IV 
 
Escabiosa - Scabiosa atropurpurea L. 
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Sant Feliu de Guíxols. EG02. 8 de gener. 
II-XII 

 
Aladern - Rhamnus alaternus L. 
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 8 de gener. 
(XII)II-V 
 
Seneci enfiladís - Senecio angulatus L. f. 
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 8 de gener. 
X-IV 
 
Conillets - Antirrhinum majus L. subsp. 
majus 
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 8 de gener. 
IV-X 
 
Colletxó - Moricandia arvensis (L.) DC. 
subsp. arvensis 
Castell-Platja d’Aro. EG02. 8 de gener. 
III-VII 
 
Margaridoia silvestre - Bellis sylvestris 
Cyrillo 
Castell-Platja d’Aro. EG02. 8 de gener. 
IX-I 
 
Marfull - Viburnum tinus L. subsp. tinus 
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 8 de gener. 
XI-VIII 
 
Te bord - Chenopodium ambrosioides L. 
Santa Cristina d’Aro. DG92. 8 de gener. 

VII-IX 
 

 
Herba pixanera - Alyssum maritimum (L.) 
Lam. subsp. maritimum 
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 8 de gener. 
X-VII 
 
Melcoratge - Mercurialis annua L. subsp. 
annua 
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 8 de gener. 
II-X 
 
Matapoll - Daphne gnidium L. 
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 8 de gener. 
VIII-X 
 
Freixe de fulla petita - Fraxinus angustifolia 
Vahl 
Santa Cristina d’Aro. EG02. 8 de gener. 
III-V 
 
Mimosa - Acacia dealbata Link. 
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 8 de gener. 
(XII)I-III(IV) 
 
Carolina - Coronilla valentina L subsp. 
glauca (L.) Batt. in Batt. et Trab. 
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 8 de gener. 
II-VI 
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Albízia borda - Paraserianthes lopantha 
(Willd.) I. C. Nielsen 
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 8 de gener. 
I-II 
 
Morella gràcil - Solanum chenopodioides 
Lam. 
Castell-Platja d’Aro. EG02. 8 de gener. 
II-X 
 
Lletsó fi - Sonchus tenerrimus L. 
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 8 de gener. 
I-XII 
 
Eucaliptus comú - Eucalyptus globulus 
Labill. 
Santa Cristina d’Aro. DG92. 8 de gener. 
XI-VI 
 
Cotula australis (Sieber ex Spreng.) Hook. 
f. 
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 8 de gener. 
V 
 
Pèl de boc - Spergula arvensis L. 
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 8 de gener. 
III-VIII 
 
Gòdua catalana - Sarothamnus arboreus 
(Desf.) Webb subsp. catalaunicus (Webb) 
C. Vic. 
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 8 de gener. 
II-V 
 
Rave de mar - Cakile maritima Scop. 
subsp. maritima 
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 8 de gener. 
I-XII 
 
Avellaner - Corylus avellana L. 
Santa Cristina d’Aro. EG02. 8 de gener. 
I-III 
 

Tomanyí - Lavandula stoechas L. subsp. 
stoechas 
Castell-Platja d’Aro. EG02. 8 de gener. 
V-VIII 
 
Ortiga petita - Urtica urens L. 
Castell-Platja d’Aro. EG02. 8 de gener. 
III-X 
 
Trèvol de prat - Trifolium pratense L. 
Santa Cristina d’Aro. DG92. 8 de gener. 
(I)IV-XI 
 
Nadala - Narcissus tazetta L. subsp. tazetta 
Santa Cristina d’Aro. DG92. 8 de gener. 
XII-III(V) 
 
Guaridora de muntanya - Jasione montana 
L. 
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 8 de gener. 
VI-IX 
 
Lami híbrid - Lamium hybridum Vill. subsp. 
hybridum 
Castell-Platja d’Aro. EG02. 8 de gener. 
III-X 
 
Ametller - Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb 
Castell-Platja d’Aro. EG02. 8 de gener. 
I-III 
 
Pixallits - Taraxacum officinale Weber in 
Wiggers 
Santa Cristina d’Aro. EG02. 8 de gener. 
(I)III-VII(XI) 
 
Estafanòria - Daucus carota L. subsp. 
carota 
Santa Cristina d’Aro. DG92. 8 de gener. 
IV-XI 
 
Flor d’avellana - Oxalis pes-caprae L. 
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 8 de gener. 
IX-V 

 
 

Làmina 3 
 

Julivert bord - Fumaria bastardii Boreau in 
Duch. 
Castell-Platja d’Aro. EG02. 25 de gener. 
II-VI 
 
Poa anual - Poa annua L. subsp annua 
Castell-Platja d’Aro. EG02. 25 de gener. 
I-XII 
 
Melgó - Medicago littoralis Rhode ex Loisel. 
var. inermis Moris 
Castell-Platja d’Aro. EG02. 25 de gener. 

II-VII 
 
Lliris de Nadal - Narcissus papyraceus Ker-
Gawl. 
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 25 de gener. 
 
Albellatge - Hyparrhenia hirta (L.) Stapf in 
Oliver subsp. hirta 
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 25 de gener. 
(I)IV-XI(XII) 
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Dàctil - Dactylis glomerata L. subsp. 
glomerata 
Castell-Platja d’Aro. EG02. 25 de gener. 
III-X 
 
Alfals arbori - Medicago arborea L. subsp. 
arborea 
Castell-Platja d’Aro. EG02. 25 de gener. 
X-IV 

 
Ullastre de frare - Phagnalon saxatile (L.) 
Cass. 
Castell-Platja d’Aro. EG02. 25 de gener. 
V-VII 
 
Vinca ciliada - Vinca major L. 
Castell-Platja d’Aro. EG02. 25 de gener. 
III-VI 
 
Fenc bord - Medicago polymorpha L. 
subsp. polymorpha 
Castell-Platja d’Aro. EG02. 25 de gener. 
I-VIII 
 
Picardia - Cymbalaria muralis Gaertn., B. 
Mey. et Sherb subsp. muralis 
Castell-Platja d’Aro. EG02. 25 de gener. 
IV-XI 
 
Morritort de fulla estreta - Lepidium 
graminifolium L. 
Castell-Platja d’Aro. EG02. 25 de gener. 

V-VI 
 
Prunera vermella - Prunus cerasifera Ehrh. 
var. pisardii (Carrière) C.K. Schneid. 
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 25 de gener. 
I-IV 
 
Almescat - Erodium moschatum (L.) L'Hér. 
in Ait. 

Castell-Platja d’Aro. EG02. 25 de gener. 
I-IX(XII) 
 
Nesprer del Japó - Eriobotrya japonica 
(Thunb.) Lindl. 
Castell-Platja d’Aro. EG02. 25 de gener. 
X-IV 
 
Sisimbri erisimoide - Sisymbrium 
erysimoides Desf. 
Castell-Platja d’Aro. EG02. 25 de gener. 
XII-V 
 
Lleterola d’hort - Euphorbia helioscopia L. 
subsp. helioscopia 
Sant Feliu de Guíxols. DG92. 25 de gener. 
I-V(XII) 
 
Torilis purpúria - Torilis arvensis (Huds.) 
Link subsp. purpurea (Ten.) Hayek 
Sant Feliu de Guíxols. DG92. 25 de gener. 
V-VIII(IX) 
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Cabellera de la reina - Aptenia cordifolia (L. 
fil.) N. E. Brown. 
Castell-Platja d’Aro. EG02. 25 de gener. 
I-XII 
 
Cinc llagues - Silene gallica L. 
Castell-Platja d’Aro. EG02. 25 de gener. 
III-VI 
 
Estepa negra - Cistus monspeliensis L. 
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 25 de gener. 
(I)IV-VI 
 
Margaridoia perenne - Bellis perennis L. 
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 25 de gener. 
(I)III-VI(XI) 
 
Arboç - Arbutus unedo L. 
Santa Cristina d’Aro. DG92. 25 de gener. 
IX-XII 
 
Canya - Arundo donax L. 
Castell-Platja d’Aro. EG02. 25 de gener. 
IX-XII 
 
Veçot articulat - Lathyrus clymenum L. 
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 25 de gener. 
IV-VI 
 
Herba del Terrig - Centaurea aspera L. 
subsp. aspera 
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 25 de gener. 
(XII-II)III-XI 
 
Pa de cucut - Oxalis corniculata L. subsp. 
corniculata 
Santa Cristina d’Aro. DG92. 25 de gener. 
I-XII 
 
Matallums - Sisymbrium irio L. 
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 25 de gener. 
XII-VII 
 
Penniset - Pennisetum villosum R. Br. ex 
Fresen 
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 25 de gener. 
V-IX(I) 
 
Gallaring - Ruscus aculeatus L. 

Santa Cristina d’Aro. DG92. 25 de gener. 
(IX)II-IV 
 
Col silvestre - Brassica oleracea L. subsp. 
robertiana (Gay) Bonnier et Layens 
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 25 de gener. 
II-V 
 
Tàrrec - Salvia verbenaca L. subsp. 
verbenaca 
Santa Cristina d’Aro. EG02. 25 de gener. 
I-XII 
 
Iris unguicularis Poiret 
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 25 de gener. 
I-III 
 
Coniza sumatrenca - Conyza sumatrensis 
(Retz.) E. Walker 
Santa Cristina d’Aro. DG92. 25 de gener. 
VII-XI 
 
Cosconia de frare - Plantago coronopus L. 
subsp. coronopus 
Santa Cristina d’Aro. DG92. 25 de gener. 
IV-X 
 
Morella vera - Solanum nigrum L. 
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 25 de gener. 
X-XI 
 
Selaginel·la denticulada - Selaginella 
denticulata (L.) Spring 
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 25 de gener. 
XII-IV 
 
Frare cugot - Arisarum × transiens Sagredo 
Santa Cristina d’Aro. EG02. 25 de gener. 
XI-IV 
 
Delairea odorata Lem. 
Castell-Platja d’Aro. EG02. 25 de gener. 
IX-III 
 
Trèvol escabre - Trifolium scabrum L. 
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 25 de gener. 
IV-VI 

 

 
 
Làmina 4 

 
Gossets - Antirrhinum orontium L. 
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 25 de gener. 
IV-IX 
 
Pèsol - Pisum sativum L. subsp. sativum. 
Castell-Platja d’Aro. EG02. 25 de gener. 
IV-VII 

 
Ravenissa incana - Hirschfeldia incana (L.) 
Lagrèze-Fossat 
Santa Cristina d’Aro. EG02. 25 de gener. 
III-X 
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Flor de plata - Lunaria annua L. subsp. 
annua 
Santa Cristina d’Aro. DG92. 25 de gener. 
IV-VI 
 
Ull de bou - Chrysanthemum segetum L. 
Castell-Platja d’Aro. EG02. 25 de gener. 
V-VIII 
 
Cerasti aglomerat - Cerastium glomeratum 
Thuill. 
Santa Cristina d’Aro. DG92. 25 de gener. 
III-VI 
 
Melgó menut - Medicago lupulina L. 
Castell-Platja d’Aro. EG02. 25 de gener. 
IV-X 
 
Càrex d’Haller - Carex halleriana Asso 
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 25 de gener. 
II-VIII 
 
Violer - Matthiola incana (L.) R. Br. subsp. 
incana 
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 25 de gener. 
IV-VII 
 
Gatell - Salix atrocinerea Brot. 
Santa Cristina d’Aro. DG92. 25 de gener. 
 
Violeta de bosc - Viola alba Bess. subsp. 
dehnhardtii (Ten.) W. Becker 
Santa Cristina d’Aro. DG92. 25 de gener. 
I-III 
 
Setembrines - Aster pilosus Willd. 
Santa Cristina d’Aro. DG92. 25 de gener. 
VII-X 
 
Morella roquera - Parietaria officinalis L. 
subsp. judaica (L.) Béguinot 
Castell-Platja d’Aro. EG02. 25 de gener. 
III-IX 
 
Fumària oficinal - Fumaria officinalis L. 
Castell-Platja d’Aro. EG02. 25 de gener. 
II-X 
 
Viola d’olor - Viola odorata L. 
Castell-Platja d’Aro. EG02. 25 de gener. 
II-IV 
 
Ranuncle bulbós - Ranunculus bulbosus L. 
Santa Cristina d’Aro. EG02. 25 de gener. 
IV-VIII 
 
Forquilles - Geranium molle L. subsp. molle 
Santa Cristina d’Aro. EG02. 25 de gener. 
II-IX 
 

Vern - Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 
Santa Cristina d’Aro. DG92. 25 de gener. 
II-IV 
 
Arabidopsis - Arabidopsis thaliana (L.) 
Heynh. in Holl et Heynh. 
Santa Cristina d’Aro. DG92. 25 de gener. 
II-VI 
 
Esporòbol índic - Sporobolus indicus (L.) R. 
Br. 
Castell-Platja d’Aro. EG02. 25 de gener. 
VI-IX 
 
Agafallosos - Anchusa arvensis (L.) Bieb. 
Castell-Platja d’Aro. EG02. 25 de gener. 
IV-IX 
 
Aranyoner - Prunus spinosa L. 
Santa Cristina d’Aro. DG92. 25 de gener. 
II-V 
 
Borrissol - Veronica cymbalaria Bodard 
Castell-Platja d’Aro. EG02. 25 de gener. 
II-X 
 
Kalanchoe cf. × houghtonii D. B. Ward 
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 25 de gener. 
XI-IV 
 
Bàlsam - Carpobrotus edulis (L.) N. E. Br. 
in Phillips 
Castell-Platja d’Aro. EG02. 25 de gener. 
IV-VII 
 
Bruc boal - Erica arborea L. 
Castell-Platja d’Aro. EG02. 25 de gener. 
II-V 
 
Rosella - Papaver rhoeas L. 
Castell-Platja d’Aro. EG02. 25 de gener. 
III-VIII 
 
Mimosa de tot l’any - Acacia retinodes 
Schltdl. 
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 25 de gener. 
II-IX(X) 
 
Trèvol pudent - Psoralea bituminosa L. 
Castell-Platja d’Aro. EG03. 25 de gener. 
III-XI 
 
Senecio pterophorus DC. 
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 25 de gener. 
IV-XI 
 
Morro de porcell - Leontodon taraxacoides 
(Vill.) Mérat subsp. hispidus (Roth) 
Kerguélen 
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 25 de gener. 
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IV-VII 
 
Mosques grosses - Barlia robertiana 
(Loisel.) Greuter 
Castell-Platja d’Aro. EG02. 25 de gener. 
I-V 

 
Passacamins - Polygonum aviculare L. 
Castell-Platja d’Aro. EG02. 25 de gener. 
IV-IX 
 
Espiguera de camp - Stachys arvensis (L.) 
L. 
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 25 de gener. 
III-VI(X) 
 
Campanetes de jardí - Ipomoea indica 
(Burm.) Merr. 
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 25 de gener. 
VI-XI 
 

Calcida blanca - Galactites tomentosa 
Moench 
Castell-Platja d’Aro. EG02. 25 de gener. 
(II)V-VI(VIII) 
 
Lletera vera - Euphorbia characias L. 

subsp. characias 
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 25 de gener. 
II-VII 
 
Crepis sancta (L.) Bornm. subsp. sancta 
Santa Cristina d’Aro. DG92. 25 de gener. 
(I)III-V 
 
Espígol dentat -  Lavandula dentata L. 
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 25 de gener. 
I-V 
 
Filamaria - Erodium malacoides (L.) L'Hér. 
subsp. malacoides 
Castell-Platja d’Aro. EG02. 25 de gener. 
XII-VII 

 
 

Albert Mallol Camprubí i Mònica López García.  
Activitats de Natura i Xiloteca de Catalunya i Occitània.  

Toès i Entrevalls i la Bisbal d'Empordà. 
Per seguir-nos: https/t.me/activitats 

Contacte: amallolc@gmail.com 
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ALGA DELS VIDRIERS (Posidonia oceanica)
 
L’anomenada alga dels vidriers no és tal, 
sinó una planta aquàtica superior, endèmica 
de la Mediterrània, la Posidonia oceanica. 
Les seves fulles seques, es feien servir com 
a material de protecció en el transport 
d'objectes delicats, com el vidre i d’aquí el 
nom vulgar. 
 
Les fulles són llargues, amb forma 
de cinta, d'un centmétre d'ample per 
uns cinquanta o més de llarg. A la 
tardor part d’aquestes fulles es 
perden. La floració no és periòdica i 
les flors, de color verdós i 
disposades en inflorescències es 
forma d'espiga, tenen tres estams 
que produeixen un pol·len viscós i 
filamentós que pot ser transportat 
pels corrents cap als pistils d'altres 
plantes. El fruit és una baia de color 
verd i forma semblant a una oliva 
que conté una llavor i rep el nom 
d'oliva de mar; la disseminació es fa 
gràcies al fet que el fruit sura fins 
que la polpa es descompon i pot ser 
transportat per l'onatge. 
 
La posidònia pot formar extenses praderies 
que tenen un paper ecològic importantíssim,  
ja que fixen els sòls marins amb les seves 
arrels i creen importants zones de producció 
d'oxigen, de cria i refugi de moltes espècies 
animals. Es calcula que més de 400 

espècies vegetals i 1.000 d'animals habiten 
aquestes praderies. D'altra banda, les 
praderies funcionen com a grans filtradores, 
col·laborant a mantenir l'aigua marina neta i 
transparent. Com que també es reprodueix 
asexualment, algunes d’aquestes praderies 
poden tenir una antiguitat de 100.000 anys i 
extendre’s al llarg de 15 km.. 

 
Àncores i cadenes de fondeig constitueixen, 
junt amb la pesca d’arrossegament i la 
contaminació, les principals causes que 
l’amenacen. 
 

 Carlos Alvarez-Cros 
 
 
PUBLICITAT (Natura Montfred és una empresa col·laboradora de Sterna) 

 
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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A TERESA SORRIBAS, IN MEMORIAM. 
 
Aquestes imatges d’aigua són tretes 
del llibre "Sota la Pell", de la Teresa 
Sorribas, que sabia molt bé mirar i 
veure a través de l’objectiu i de cada 
una d’elles  en feia poesia. Hi vaig 
posar el text per acompanyar-les. 
(Esther Pardo Gimeno) 
 
 

La felicitat es... 
una petjada a la sorra  

que s’esborra al pas de l’ona. 
Però sempre et quedarà  

l’empremta del següent pas. 

 
 
Si així em voleu 
tranquil·la i mansa; 
guardeu-vos de fer-me mal. 
Tinc la tempesta preparada 
 
 

 
 
 
 

Partim d’un punt, 
i en ell mateix 

fem el viatge a l’infinit 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Cerco un fus per filar l’ànima, 
i amb aquest fil fer-me unes ales 
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UN POEMA (HAIKU) 

 

La remor sorda 

de la mar embravida 

domina l’espai. 
 

Carlos Alvarez-Cros 

 

 

UNA RECEPTA 
 

VI CORDIAL 
 
- 10 branques de julivert (tija i 
fulles). 
 
- 1 litre de vi blanc. 
  
- 1 ó 2 cullerades de vinagre 
de vi (negre o blanc). 
 
- 300 grams de mel.   
 
Posem el julivert amb el vi i el 
bullim durant 10 minuts a foc 
baix. Passats aquests minuts 
hi afegim la mel i bullim 4 
minuts més. Parem el foc i ja 
podem filtrar el vi i posar-lo 
dins d’una ampolla de vidre 
esbandida amb un alcohol 
fort.  
 
Aquesta és la recepta original 
de la abadessa Hildegard von 
Bingen (1.098-1.179) qui va 
descobrir que aquest vi, fet 
amb la recepta indicada, dona 
excel·lents resultats en malats i afeccions 
del cor i situacions de debilitat. 
 
 Personalment desconec si funciona o no, 
però us puc dir que té bon gust i és 
especial. En fer la recepta, deixo reposar 

durant uns 10 minuts el vi abans de posar-
lo dins de l’ampolla. També li podeu afegir 
una mica més de mel si us sembla que n’hi 
pot faltar. Veureu que es fa un pòsit, no és 
dolent, per això abans de beure’l l’heu que 
remenar. 

 
Mònica López García   
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UNS APUNTS DE FOTOGRAFIA DE NATURA. 
 
LA COMPOSICIÓ FOTOGRÀFICA: El color (II) 
 
En aquesta nova edició de la revista 
Sterna, seguiré parlant de la composició 
fotogràfica com a una gran eina d'expressió 
i comunicació. Recordeu que una fotografia 
en sí no és el que val, el valor l'adquireix 
quan ens explica alguna cosa, quan fa 
sentir i reflexionar els espectadors. Per 
cert, ja heu posat en pràctica els conceptes 
"centre d'atenció", "senzillesa" i "línies", 
dels que vam estar parlar en la revista 
anterior? Proveu-ho, val la pena. 

 
Tan subjectiu i estudiat psicològicament 
alhora, el color és un dels principals 
elements compositius. Se n'ha escrit llibres 
només sobre el color. El tema del color és 
molt extens i complicat, i està relacionat 
amb el bagatge evolutiu i cultural de l'home. 
L'impacte emocional que provoca el podem 
fer sevir per despertar infinites sensacions. 
Tan sols la presència de la llum ambient, 
més o menys freda o més o menys càlida, 
ja ens donarà una primera pauta. Els colors 
càlids (vermells, taronges i grocs) són 
estimulants, alegres, emotius i vitals. 
Donen sensació d'avançar i expandir-se, i 
expressen lluminositat i dinamisme. En 
contrapartida, els colors freds (blaus, verds 
i violetes) expressen un cert allunyament, 
serenitat i, en alguns casos, tristesa. En un 
principi, podeu incidir sobre aquests 
aspectes modificant la temperatura de color 
o el WB (balanç de blancs) en la 
configuració de la càmera; o, 
posteriorment, a l'hora d'editar l'arxiu. 
 

També ens anirà bé saber que el color té 
tres propietats: to, saturació i lluminositat. 
Aquests tres conceptes es fan servir molt 
en fotografia i estan presents en tots els 
softwares d'edició. El to és el tipus de color 
com el blau, el verd o el taronja. La 
saturació es refereix a la puresa que té un 
color mesurant la seva quantitat de llum 
blanca. I la lluminositat ens diu com és de 
clar o de fosc un color. 
 

Si ho apliquem a 
la pràctica, en el 
moment 
d'enquadrar una 
fotografia haurem 
de decidir quina 
combinació de 
colors hi volem: 
 
● Els colors 
primaris (vermell, 
groc i blau, 
segons el model 
de color RGB) 
són explícits, 
contrastats i molt 
informatius. 

 
● Els colors complementaris, els 
oposats en el cercle cromàtic, com el 
taronja i el blau, generen un fort contrast. 
 
● Els colors propers en el cercle 
cromàtic es poden combinar molt bé donant 
sensació d'harmonia. 
 
● Cada color té un pes visual 
diferent. Per exemple, d'entre tots els 
colors, el vermell seria el color que més en 
té. 
 
● Una fórmula vàlida seria identificar 
quin és el color dominant i decidir com en 
combino la resta. 
 
A partir d'ara, jo també em fixaré millor si el 
subjecte fotografiat combina bé amb el 
color del fons, de l'aigua, del terra, de la 
resta de subjectes, entre ell mateix... per 
exemple. 
 
Un bon repte. 

Rosa Matesanz Torrent 
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UNA DE FOTOGRAFIES BONIQUES O CURIOSES... 
 
... de la Núria Formatger Masferrer 
  
 
 
 
 
 

► 
Mallerenga blava Cyanistes 
caeruleus menjant a un jardí de 
Sant Feliu de Guíxols,  el 
15/02/20. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
◄   Femella de tallarol capnegre 
Sylvia melanocephala a un jardí 
de Sant Feliu de Guíxols,  el 
17/02/20. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

► 
Esquirol Sciurus vulgaris a l'Hostal 
de La Gavina, a Castell-Platja 
d’Aro,  l'01/02/20. 
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... de la Rosa Matesanz Torrent 
 
 
 
 
 
 
◄ Vista de Sant Feliu de 
Guíxols, durant el 
temporal del 21/01/20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

► 
Vista del port de Sant 
Feliu de Guíxols, durant 
el temporal del 21/01/20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
◄ Vista de la punta de 
Garbí de Sant Feliu de 
Guíxols, durant el 
temporal del 21/01/20. 
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... d'en Carlos Alvarez-Cros 
 
 
Tortuga d'orelles vermelles  
Trachemys scripta elegans, 
a la bassa del Dofí de 
Castell d'Aro, 14/12/19. ► 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
◄ Tortuga d'orelles grogues  
Trachemys scripta scripta, a 
la bassa del Dofí de Castell 
d'Aro, 29/01/20. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Mascle de cotxa fumada 
Phoenicurus ochruros a 
l'abocador de Solius, 
09/02/20. ► 
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UNA IMATGE VAL MÉS QUE... 
 
El primer dia de l’any i el 13 de febrer, els nostres 
companys Albert Mallol i Mònica López 
descobriren sengles punts de creixement 
d’aquesta espècie escassa, amenaçada i 
protegida d’isòet  Isoetes duriei Bory, al terme de 
Santa Cristina d’Aro. Donades les ubicacions, 
fàcilment afectables, s’han posat en coneixement 
de l’Ajuntament de la vila i del cos d’Agents 
Rurals. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
El 3 de gener, en Carlos Alvarez 
sorprengué aquesta calàbria 
grossa Gavia immer front la 
platja Gran de Platja d’Aro, 
cruspint-se un tacó o tapaxones 
Bothus podas. 
 
 
 
 
 
 

 
El 6 de febrer, a Sant Pol, en 
Xavier Salvador fotografià 
diversos exemplars de Phronima 
sedentària, un amfípode que sol 
habitar a grans profunditats, 
sovint a més de 1.000 metres, i 
que només apareix en aigües 
somes després de forts 
temporals. Com a curiositat, 
sembla ser que el director 
cinematogràfic Ridley Scott es 
va inspirar en aquest petit 
animal (fa uns 3 cm) per crear el 
famós Alien, l’octau passatger 
de la nau espacial Nostromo. 
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CARTES DELS LECTORS 
 
Podeu adreçar els vostres escrits per aquesta secció al correu: grupnaturasterna@gmail.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.  

 
 
 
MICRO-PLÀSTICS: ECOLOGIA I SALUT 
 
Els micro-plàstics tenen menys de 5 
mil·límetres i els nano-plàstics menys de 
100 nanòmetres, és a dir són més petits 
que els virus més petits i els contaminants 
atmosfèrics.  Ja es troben a les aigües, 
l’atmosfera, les plantes, els animals i també 
als humans.  
 
Avui ja es detecten en orina, sang i teixits 
de nens i adults. Els incorporem per via 
oral, amb l’aigua i els aliments, i per 
inhalació, en respirar. També és possible 
que entrin per exposició dèrmica amb els 
cosmètics i l’aigua de la nostra higiene 
personal. 
 
Sabem que es bio-acumulen al cos i que 
s’eliminen per la femta i l’orina, però encara 

no sabem el balanç quantitatiu d’aquests 
processos. És a dir, no sabem quin 
percentatge dels plàstics que entren al 
nostre cos acaba acumulant-se. Tampoc 
sabem com, un cop dins de l’organisme, 
passen d’uns òrgans als altres. 
 
No sabem res concret dels seus efectes 
sobre la salut. Podrien (en teoria) induir 
danys i lesions físiques als òrgans, ser 
tòxics i provocar estrès biològic.  
 
Esperem que aviat trobem respostes 
científiques a aquests interrogants, però 
potser més important és que, entre tots 
(experts, polítics i societat civil), ens posem 
d’acord per eliminar aquest “nou invasor” 
del planeta. 

Temi Vives 
 
 
 

ET DIUS JORDI, RAQUEL, TERESA O VALENTÍ? 
 
Si és així, et diràs igual que una de les 
borrasques que succeiran la recent Gloria, i 
els acudits fàcils estan assegurats. O sigui 
que paciència. Des de 2017 que l’AEMET 
ha començat a posar nom de persona a les 
borrasques i anticiclons que han de regnar 
sobre els nostres caps. Perquè ningú 
s’enfadi, s’alternen els noms femenins i 
masculins. Tot sigui per la paritat. Els 
propers noms seran Herve, Ines, Jorge, 
Karine, Leon, Myriam, Norberto, Odette, 
Prosper, Raquel, Simon, Teresa, Valentin i 
Wanda. M’agradaria saber si hi ha algun 
filtre que censuri noms com, per exemple, 
Soraya, Quim  o Felipe. Què us hi jugueu 
que no es posaran mai? Impensable un 

titular com “La borrasca Cayetana arrasa 
Catalunya”. I encara bo que s’han limitat als 
noms i no posen cognoms. Quines ganes 
de buscar merder on no n’hi ha. Si realment 
és necessari posar-les nom, no seria més 
fàcil i neutre anomenar-les amb números 
i/o lletres? 
 
Ah! Però és que els noms es poden 
comprar: 199 € la borrasca i 299 € 
l’anticicló. Teòricament els diners es 
dediquen a finançar investigacions sobre el 
temps i el clima. Esperem que no sigui al 
BAR (Borrasques i Anticiclons de Renom). 

 
Carlos Alvarez-Cros

 
 
 

mailto:grupnaturasterna@gmail.com


Sterna, la revista  012. Desembre/2019 – març/2020 

Pàgina 53 / 63 

 

STERNA EN ACCIÓ 
 
  A mitjan desembre, veié la llum l'onzè 

número d'aquesta revista.   
 
El podeu trobar a: 
https://ocellsvallridaura.cat/grup-de-natura-
sterna 
 
Si hi voleu col·laborar, envieu un correu a 
l’adreça de correu electrònic: 
vallridaura@yahoo.es  o al correu de 
contacte del Grup de Natura Sterna: 
grupnaturasterna@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 El 14 de desembre, el nostre company Albert 

Mallol conduí una sortida naturalista  a la zona del 
castell de Solius. Durant la tarda parlà de plantes, de 
la importància dels sòls i de les muntanyes. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://ocellsvallridaura.cat/grup-de-natura-sterna
https://ocellsvallridaura.cat/grup-de-natura-sterna
mailto:vallridaura@yahoo.es
mailto:grupnaturasterna@gmail.com
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 El 22 de desembre, es feu una sortida naturalista matinal per la Ruta de les Fonts de 

Castell d’Aro, en la 
que es va instal·lar 
el tradicional 
pessebre a la Font 
del Ferro. En 
Jaume Ramot i 
l’Albert Mallol la 
dinamitzaren. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 A final d’any sortí el número 36 de la 

revista Gavarres, en el qual s’incloïa un petit 
article sobre la nostra associació, la seva 
història i les seves activitats. 
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 El 31 de desembre, diversos 

membres del nostre Grup penjaren una 
caixa niu per gamarús, confeccionada 
per Josep Callol, a la zona de Solius. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 L’11 de gener, 

diversos membres 
del Grup portaren a 
terme el cens 
d’aquàtiques i 
marines hivernants 
a la vall del Ridaura. 
El resultat està 
disponible a:  
https://ocellsvallrida
ura.cat/censos-
dhivernants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://ocellsvallridaura.cat/censos-dhivernants
https://ocellsvallridaura.cat/censos-dhivernants
https://ocellsvallridaura.cat/censos-dhivernants
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 El 12 de 

gener, el nostre 
president, Jaume 
Ramot, fou 
protagonista de 
la presentació 
del número 67 
de la Revista del 
Baix Empordà al  

Terracotta Museu de La 
Bisbal d’Empordà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Fruit de les gestions fetes pel nostre 
company Josep Ma Bas davant la companyia 
distribuïdora d’electricitat, les dues torres 
elèctriques  careneres del sector de Pedralta 
on  es va electrocutar una àguila cuabarrada, 
ja han estat corregides.  
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 El 25  de gener veié la llum l’Anuari 
ornitològic i naturalístic de la vall del Ridaura 
2019. Gràcies a tots per la vostra labor i les 
vostres valuoses observacions. 
 
El podeu trobar a aquest enllaç: 
https://ocellsvallridaura.cat/anuaris-ornitologics-
i-naturalistics-de-la-vall-del-ridaura 
 
Per a comunicar les dades pel de 2020, es 
recomana l’ús del portal web Ornitho.cat 
(www.ornitho.cat) ja que, a més, s’integraran al 
conjunt de dades del territori català 
incrementant el seu valor particular i el del 
conjunt. En tot cas, també es poden enviar 
directament a l’editor, a l’adreça de correu 
electrònic: vallridaura@yahoo.es  
 
Els criteris emprats en la selecció i inclusió de 
citacions són els següents: 
- Geogràfic: espècies, subespècies o 
races rares o poc freqüents a la zona o de les 
que es té poca informació. 
- Fenològic: dates de presència a la 
zona, tant extremes, com poc habituals. 
- Numèric: xifres més elevades del que és habitual a la zona. 
- Reproductiu: dades de nidificació a la zona. 
- Etològic: comportaments d’interès o poc habituals. 
- Morfològic: organismes amb formes o coloracions atípiques. 

 
 

 
El 26.I el nostre Grup col·laborà amb altres entitats 

(l’Agrupació de Defensa Forestal Gavarres-Marítima, Protecció 
Civil de Sant Feliu de Guíxols,  i les empreses eco-friendly 
Sloppy Tunas i DLannd, a més de l’Ajuntament de Castell-
Platja d’Aro) en la neteja  popular de la platja Gran de Platja 
d’Aro. 
 
 
En podeu veure un vídeo a aquest enllaç: 

https://www.tvcostabrav
a.com/jessica-
marti/medi-
ambient/natura/recullen
-12-tones-de-brossa-
de-les-platges-de-
castell-platja-daro 
 

https://ocellsvallridaura.cat/anuaris-ornitologics-i-naturalistics-de-la-vall-del-ridaura
https://ocellsvallridaura.cat/anuaris-ornitologics-i-naturalistics-de-la-vall-del-ridaura
http://www.ornitho.cat/
mailto:vallridaura@yahoo.es
https://www.tvcostabrava.com/jessica-marti/medi-ambient/natura/recullen-12-tones-de-brossa-de-les-platges-de-castell-platja-daro
https://www.tvcostabrava.com/jessica-marti/medi-ambient/natura/recullen-12-tones-de-brossa-de-les-platges-de-castell-platja-daro
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https://www.tvcostabrava.com/jessica-marti/medi-ambient/natura/recullen-12-tones-de-brossa-de-les-platges-de-castell-platja-daro
https://www.tvcostabrava.com/jessica-marti/medi-ambient/natura/recullen-12-tones-de-brossa-de-les-platges-de-castell-platja-daro
https://www.tvcostabrava.com/jessica-marti/medi-ambient/natura/recullen-12-tones-de-brossa-de-les-platges-de-castell-platja-daro
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El 26 de gener, el 

Diari de Girona, es feia 
ressò de la nostra lluita 
per protegir el tram alt 
del Ridaura. Potser això 
ajudarà a conscienciar el 
col·lectiu de motoristes i 
les diferents 
administracions i fer que 
actuïn abans no sigui 
massa tard: 
https://www.diaridegiron
a.cat/baix-
emporda/2020/01/26/cap
calera-del-ridaura-refugi-
amenacat/1025713.html  
 
 

 
 
El 2 de febrer, el 

nostre Grup 
col·laborà amb altres 
entitats (el Centre 
Excursionista 
Montclar,  Polseres 
verdes, la Manduca 
Cooperativa, 
l’Agrupació de 
Defensa Forestal 
Gavarres-Marítima, 
Protecció Civil  i les 

empreses eco-
friendly Sloppy 
Tunas i DLannd, a 
més de 
l’Ajuntament de 
Santa Cristina 
d'Aro) en la neteja  
popular de la zona 
de Sa Conca, a 
Castell-Platja d'Aro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2020/01/26/capcalera-del-ridaura-refugi-amenacat/1025713.html
https://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2020/01/26/capcalera-del-ridaura-refugi-amenacat/1025713.html
https://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2020/01/26/capcalera-del-ridaura-refugi-amenacat/1025713.html
https://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2020/01/26/capcalera-del-ridaura-refugi-amenacat/1025713.html
https://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2020/01/26/capcalera-del-ridaura-refugi-amenacat/1025713.html
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 El 14 de febrer, a la biblioteca 

municipal de Sant Feliu de Guíxols, tingué 
lloc la presentació del Pla Director Urbanístic 
de Revisió dels Sòls No Sostenibles del 
Litoral Gironí (PDU-CB). L'acte fou organitzat 
pel col·lectiu Alerta Sant Feliu i el nostre 
Grup, ambdues associacions pertanyents a 
la plataforma SOS Costa Brava. La ponència 
anà a càrrec d'Eduard de Ribot i Sergi Nuss i 
fou moderada per Santiago Vilanova. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 El 19 de 

febrer, al Centre 
Cívic de Tueda, la 
nostra companya 
Clàudia Auladell 
presentà  una 
xerrada amb el 
tema "El mar 
Mediterrani. Com 
pots salvar-lo des 
de casa". 
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 A  mitjan febrer, al web dels Ocells de la vall del Ridaura, es va incorporar un informe 

inèdit sobre els 
heterobranquis de la Vall 
d'Aro, elaborat pel nostre 
company Xavier Salvador. Es 
pot consultar el document o 
directament una taula 
dinàmica a: 
https://ocellsvallridaura.cat/in
vertebrats-marins  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
A finals de febrer la 

brigada del Consorci de les 
Gavarres porta a terme una 
important tasca de neteja de 
les fonts dels Caliptus, de la 
Boixa, de l’Acacia i del Ferro i 
dels seus accessos, a la Ruta 
de les Fonts de Castell d’Aro. 
Bona feina! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ocellsvallridaura.cat/invertebrats-marins
https://ocellsvallridaura.cat/invertebrats-marins
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El 7 de març celebràrem el dinar anual de germanor del Grup de Natura Sterna. Tot un èxit 

d’assistència i d’intercanvi d'experiències i d’idees. També uns i altres posàrem cares a 
companys que només coneixíem a través del correu electrònic i de les diferents xarxes socials. 

 
 
 

 
El 8 de març, el nostre Grup col·laborà amb altres 

entitats (el Centre Excursionista Montclar, la Manduca 
Cooperativa, l’Agrupació de Defensa Forestal Gavarres-
Marítima, Protecció Civil, l'Obra Social "La Caixa", 
Polseres Verdes, i les empreses eco-friendly Sloppy 
Tunas i DLannd, a més de l’Ajuntament de Castell-
Platja d’Aro) en la neteja popular de la zona de la 
desembocadura del Ridaura 
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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: grupnaturasterna@gmail.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  
grupnaturasterna@gmail.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: grupnaturasterna@gmail.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 PEIX 

 

 

Z U N R E A F U A R L V E A

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

A I E E A E U Q E R T I I U

A C L B I T B L U E P A N R

P A E R V X I A L S F S E N

I N B A L E N A E O R C S I

B I G N M A E A T A C S E M

O M U Q U I A Z E N I A C O

I A R U U L N R M G U I T I

L T A I G U A O Z U U T T S

O N L A A R I C O I A I E I

R O A T F A R E T L I R A F

R C E O L R Y I R A O I I O

A L O L I M A R I M R Z A D

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 
 

Jan Davidsz de Heem, (Utrecht 1606 – 
Antwerp 1684), provenia d’una gran família 
de pintors. En vida va ser molt famós pels 
seus bodegons exquisidament 
representats i alhora extravagants 
però, fins i tot els seus competidors 
contemporanis, els van veure com a 
meravellosos i van ser influïts per la 
seva obra de manera que, fins i tot, 
intentaven imitar-lo. Avui dia es 
considera un dels més eminents 
pintors del segle XVII i els seus 
quadres són molt cotitzats. 
  
El tema de l’obra “Natura morta amb 
lloro”, oli sobre tela,  de 150.5 x 117.5 
cm. de finals de 1640, ha estat pintat 
per molts pintors cèlebres, des de 
Gauguin a Frida Kahlo. Aquesta 
pintura conté una variada i rica 
acumulació d'objectes naturals que la 
majoria no són dels Països Baixos: 
un lloro americà, fruites exòtiques i 
conquilles dels mars de les Índies. A 
més a més, hi ha copes, gerres i 
gerros d’orfebreria ricament decorats. 
La presència d’un lloro es considera 
una referència simbòlica a la 
temperància i la vanitat dels plaers 
terrenals. L'or i el cobert i les 
conquilles al·ludeixen a les vanitats 
del col·leccionisme, en utilitzar els 
diners per aconseguir productes costosos i 
cosmopolites. Altres elements, com els 
melons, simbolitzen la bogeria; les ostres, 
l’excés sexual, i la llagosta, la inestabilitat, 
mentre que la columna pot simbolitzar la 
força espiritual i el pa, el vi i els raïms, la 
salvació (associacions eucarístiques). 
Altres experts però, consideren que la 
pintura no conté un programa simbòlic 
coherent i que tots els elements del quadre 
es van pensar senzillament per oferir i fer 
gaudir a l’espectador d’un festí visual. 
  
Val a dir que la composició és curosament 
equilibrada i els colors estan controlats per 
donar unitat cromàtica al quadre. En 
qualsevol cas, els objectes han estat 
pintats meticulosament d’acord a la realitat 
visual. En conjunt podríem dir que la 
pintura té un aire festiu. Res en aquest 
quadre pot suggerir un àpat diari rutinari; no 
hi ha cap carn o vegetal. Les fruites i la 

fruita seca són obertes i els signes 
d'abundància, plata i daurats són 
presentats a una manera desordenada. 

  
Per acabar de comprendre la complexitat 
d’aquesta pintura, cal fer una ullada al 
context històric. Al segle XVII Holanda 
havia aixafat l'armada espanyola a la 
batalla de Downs i havia assolit la 
independència. Va començar l’Edat 
Daurada d’Holanda i els mercaders 
holandesos van ampliar el seu comerç per 
l’est i a les Índies, fent d’Holanda un país 
molt ric i poderós. El protestantisme 
calvinista era la religió i, encara que les 
pintures religioses històriques no eren 
benvingudes per les esglésies protestants, 
sí que era acceptable encarregar pintures 
que contenien un missatge moral. Des 
d’aquesta perspectiva, com es pot justificar 
aquesta obra? Potser per emfatitzar la 
riquesa del país i alhora advertir en contra 
de la vanitat que seria vista com 
inacceptable als ulls de Déu. Qui no està 
content és perquè no vol! 

 
Temi Vives 


