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EDITORIAL
LA IMPORTANCIA DE LES DADES
Sovint, ja sigui en biologia o en el més
bàsic camp naturalista, apuntar tot tipus
d’observacions, comportaments o qualsevol
dada pot semblar, a ulls profans, una tasca
irrellevant. Molts de nosaltres acumulem
llibretes, llistes d’observacions, mesures,
plomes i un munt d’informació que sovint
són fruit de tota una vida. En el meu cas, la
presa de dades ha estat una constant,
tanmateix sense un mètode massa depurat
ni un criteri massa estricte, bàsicament,
llistes d’animals, plantes, comportaments,
amb il·lustracions més o menys encertades
que fan referència a dies, llocs i, de
vegades, també a estats anímics. Durant
molts anys, vaig arribar a pensar que, llevat
d’un valor sentimental, aquelles dades no
tindrien gaire més recorregut que omplir les
prestatgeries i els meus records. I és que la
manca de rigor arxivístic, fa que cercar
alguna dada entre tanta llibreta es faci
realment complex. Per sort, algun agosarat
com el nostre arxiver, en Carlos Alvarez, ha
tingut la santa paciència d’anar demanant

aquelles polsoses llibretes, a molts de
nosaltres, per posar ordre i concert a una
ingent quantitat de dades; no solament
d’ocells,
sinó
d’insectes,
plantes,
artròpodes,
peixos,
amfibis,
rèptils,
mamífers i tot allò que corre, vola o viu per
la Vall del Ridaura. La progressiva
incorporació de bons experts en diferents
disciplines de la botànica i la zoologia a la
nostra família ha acabat de donar un
contingut realment global a aquest projecte.
Mentrestant, la tecnologia ens ha jugat a
favor. La informació “on line” i internet, ha

anat guanyant el terreny a aquelles
romàntiques llibretes. Una nova tecnologia,
ha obert camps com la ciència ciutadana
que, de forma ràpida i àgil, posa en mans
d’experts unes dades que d’altre manera
seria impossible d’assolir per a qualsevol
equip de recerca. Per Sterna, aquestes
eines, no han pas passat desapercebudes.
El web https://ocellsvallridaura.cat/, n’és el
més clar exemple. El recull de les nostres
observacions, i quan dic nostres, vull dir les
de tots el que hi estem col·laborant, en són
el resultat. Un treball com mai s’havia
assolit a la Vall del Ridaura, pel que fa a la
catalogació d’espècies presents.
Doncs ja ho veieu, d’aquelles llibretes fins a
les tecnologies més recents, i amb l’esforç
de tots plegats, hem aconseguit el que
semblava impossible. Per primera vegada a
la historia de la nostra Vall, tenim un recull
de la gran majoria de les espècies presents
a casa nostra. Una eina que ha d’oferir a
les generacions futures una base molt
sòlida per seguir en el camp de la
investigació. Un llegat, que ens omple
d’orgull i que ens empeny a seguir. A seguir
omplint llibretes o fulls de càlcul, però,
sobretot a seguir lluitant perquè aquestes
llistes no es vegin reduïdes ni en nombre ni
en qualitat.
L’esforç sovint es veu recompensat.
Jaume Ramot García,
president del Grup de Natura Sterna.
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UN CONVIDAT: JORDI MARTINELL CALLICÓ
Neix a Sant Feliu de Guíxols, el
16/07/48. Es va llicenciar en Geologia
(1971) a la Universitat de Barcelona. Al
1970 va obtenir una beca de tres
mesos per residir a la Universitat de
Kansas (EUA) i participar en una
expedició paleontològica per terres de
Wyoming. De tornada a Barcelona, va
formar part de l’expedició de la
Universitat de Yale que va realitzar
prospeccions
paleontològiques
als
Pirineus francès i català. El 1972 va
entrar de professor ajudant al
Departament de Paleontologia de la
Universitat de Barcelona i al 1976 va
obtenir el doctorat amb una tesi sobre
els cargols del Pliocè de l’Alt Empordà.
Les seves capacitats el van portar a
arribar a catedràtic, el 1986, sempre a
la UB.
Ha impartit cursets i conferències a
d’altres universitats espanyoles (Complutense de Madrid, Valencia, Salamanca, Oviedo),
europees (Dinamarca, Itàlia, França, Regne Unit) i americanes (EUA, Mèxic, Brasil, Perú,
Argentina) i Algèria. Com a gestor, ha exercit tres càrrecs principals a la UB: director del
departament de Paleontologia (1978-1980), cap
d’estudis de Geologia (1987-1996) i vice-rector de
Relacions Internacionals de la UB (2001-2005). En
l’àmbit científic cal destacar les vicepresidències
d’Unitas Malacologica (societat internacional amb seu a
Basilea) (1987-1990) i del Regional Committee on
Mediterranean Neogene Stratigraphy (RCMNS), comité
depenent de la UNESCO (1990-2000). Com a
investigador, s’ha especialitzat en els mol·luscs marins i
en el registre de l’activitat orgànica, com ara
mossegades, petjades, caus i altres traces, que també
fossilitza. El 1978 va fundar el grup de treball
“Paleobiologia del Neogen marí” a la UB, per estudiar
els mol·luscs d’aquest tram temporal a la Mediterrània.
Durant els gairebé 50 anys de professió ha participat en
146 congressos, n’ha organitzat 4 d’internacionals i ha
publicat 265 articles científics (una bona part sobre
fòssils empordanesos) i 10 llibres. Ha impartit més de
50 conferències sobre diferents temes de paleontologia
i/o malacologia a centres docents i a fòrums d’adults.
També ha organitzat 10 exposicions de paleontologia o
de malacologia a diferents localitats (Barcelona, Lleida,
Vinaròs, L’Escala, Sant Martí d’Empúries i Sant Feliu de
Guíxols). A aquesta darrera localitat, l’exposició de
curculles exhibida (1.700 espècies diferents foren
exposades) la tardor de 1983.
Es va jubilar el 2018 i actualment gaudeix de la
consideració de catedràtic emèrit. Ara està preparant el
trasllat al Museu de Ciències Naturals de Barcelona de
la col·lecció de fòssils que ha bastit i seguir allí l’activitat
com a col·laborador.
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MOL·LUSCS MARINS PROPIS D’AIGÜES FREDES A LA MAR CATALANA?
La història geològica de la Terra està
marcada per importants canvis en el clima
global, tant escalfaments com refredaments
(glaciacions). Aquests canvis han estat
fonamentals per l’evolució de la vida i en
tenim exemples de temps molt recents i a
casa nostra, sense anar més lluny.
El Quaternari (els darrers 2,6 milions
d’anys) es caracteritza per un seguit de
períodes glacials alternats amb interglacials més càlids. L’última gran glaciació
que va afectar l’Hemisferi Nord va tenir lloc
entre fa uns 110.000 i 10.000 anys. Segons
la zona, aquest període fred rep noms
diferents: als Alps/Pirineus l’anomenem
Würm; al nord d’Europa el coneixen com a
Weichsel, mentre que a l’est d’Amèrica del
Nord l’han denominat Wisconsin. A la
península Ibèrica s’ha trobat restes fòssils
de
mamuts
llanuts
(Mammuthus
primigenius),
rinoceronts
llanuts
(Coelodonta antiquitatis) i rens (Rangifer
tarandus), entre d’altres. Es tracta d’una
fauna típica de zones fredes que evidencia
l’existència en el nostre paisatge proper de
les imponents glaceres que cobrien
gran part dels Alps i els Pirineus. Cal
ressenyar també que Homo sapiens
va sortir d’Àfrica i es va expandir per
gairebé tot el món durant el Würm.

la costa de l’Empordà, la Selva i el Baix
Ebre. Es troben a més de 150 m de
profunditat, relacionats amb canyons
submarins (canyó de la Fonera, per
exemple) o amb antics lòbuls deltaics (delta
de l’Ebre).
Resulta que avui dia molts crustacis
(gambes, escamarlans, etc.) fan els seus
caus en aquests fangs, caus que poden
penetrar fàcilment més de mig metre dintre
el sediment. En excavar, els crustacis
treuen a l’exterior les conquilles enterrades,
que s’acumulen i entapissen el fons marí.
L’arrossegament és la tècnica usual per la
captura d’aquests invertebrats tan apreciats
a taula. Ja coneixem les destrosses que
aquestes arts poden causar als fons
marins, però no en parlarem pas aquí. El
fet és que, juntament amb gambes i
escamarlans, a les xarxes també queden
atrapades
conquilles
de
mol·luscs
würmians. En aquest sentit, va ser gràcies
a la pesca d’arrossegament que es va
conèixer ja fa molts anys la presència a les

La
glaciació
würminana
va
comportar una gran quantitat d’aigua
acumulada a les glaceres i a les
enormes extensions de gel de
l’Europa septentrional i l’Àrtic. Els
mars i oceans van acusar aquesta
retenció del líquid, de manera que, a
la Mediterrània, el nivell del mar
estaria aleshores uns 40 m per sota
de la línia de costa actual. Les
aigües també eren molt més fredes
que les d’avui en dia i per tant hi
vivia una fauna marina pròpia
d’aquest ambient.
Els mol·luscs constitueixen un molt
bon exemple d’aquesta fauna freda.
Però, com podem saber quines
espècies habitaven les nostres
costes fa més de 10.000 anys? Les
conquilles de les espècies que vivien
a la mar catalana durant el Würm les
trobem
fossilitzades
en
els
sediments fangosos que es van
dipositar aleshores en el fons marí.
Aquests sediments s’han detectat a
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nostres costes d’aquests testimonis d’un
món més fred. Antigament, els pescadors
acabaven al moll la neteja de les xarxes i
llençaven directament a l’aigua les
conquilles enganxades. Per això, no era rar
trobar-ne d’acumulades al fons dels molls.
Ara això ja no és tan freqüent. A vegades,
després d’algun temporal fort també se
n’han vist algunes a la platja.
Els estudis que hem fet sobre aquesta
fauna van ser possibles gràcies a la
col·laboració dels pescadors de les flotes
pesqueres de Palamós, Blanes i Sant
Carles de la Ràpita, que ens van separar
especialment les conquilles.
Entre cargols i petxines, els mol·luscs
würmians estan representats per unes 80
espècies diferents, moltes de les quals avui
en dia solament viuen a latituds altes de
l’Atlàntic, el mar Bàltic o el mar de Barents.
El nom científic d’algunes d’elles ja dóna
una idea del seu ambient natural, per
exemple: els bivalves Chlamys islandica,
Panopaea norvergica, i Arctica islandica, o
el gasteròpode Colus islandicus. En la
làmina adjunta he figurat algunes de les
espècies típiques d’aigües fredes més
abundants que trobem en els sediments
würmians de la mar catalana.

Les datacions absolutes mitjançant C14 en
conquilles d’aquests mol·luscs han revelat
una mitjana d’edat de 12.000 anys abans
del present, que equival al final del període
Würm.
Per acabar, un comentari especial respecte
al bivalve Arctica islandica. Aquesta
espècie, comunament comercialitzada als
països del nord d’Europa, va ser molt
popular quan l’any 2013 es va descobrir
que un individu recol·lectat amb finalitats
científiques tenia una edat de 507 anys.
D’aquesta manera, es va convertir en
l’espècie animal més longeva coneguda
fins avui dia. Com que va néixer en plena
dinastia Ming xinesa, fins i tot li van posar
aquest nom. L’edat es va calcular
mitjançant
la
tècnica
de
la
dendrocronologia (datació en base a
l’estudi de les línies de creixement). No
sabrem mai quants anys més hauria viscut
ja que l’animal va acabar mort... En
general, però, aquesta espècie és molt
longeva en condicions naturals: a un
exemplar capturat el 1982 ja se li havia
adjudicat una edat de 220 anys.
Jordi Martinell Callicó

UN PERSONATGE
DEMÒCRIT D'ABDERA (~460-370 a. C.)
Pel seu caràcter alegre, l’anomenaren el filòsof
que riu. Hereu d’una gran fortuna, viatjà per tot
Àsia, l'Índia, Etiòpia i, probablement, Egipte.
Pensava que si una cosa existeix, llavors ha de
ser eterna perquè, tal com deia Parmènides,
«res ve de res». En tot cas, les coses que
formen el món estan en constant canvi i
transformació.
Com
resoldre
aquesta
paradoxa? Demòcrit va postular que existeixen
uns elements bàsics que va anomenar ”àtoms”
(que significa indivisible). Aquests àtoms són
eterns, però es poden combinar de diverses
maneres per a representar el canvi. . "Només"
es trigà 2.250 anys fins que John Dalton, junt
amb altres, demostrés que tenia raó. També va
defensar l’existència del buit i va ser el primer
en afirmar que la Via Làctia no és més que una
gran quantitat d'estrelles llunyanes, moltes de
les quals contenen mons, alguns habitats.
Quant es trigarà a demostrar-ho? Malgrat que
no es conserven les seves obres, en tenim
notícia per referències d’altres autors i sabem que va escriure sobre quasi tot. Ves a saber què
més va predir. Quina ment la de Demòcrit!
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PLÀSTICS A LA DERIVA
Actualment els plàstics es presenten com una de les majors amenaces pels oceans. S’estan
realitzant estudis sobre l’afectació directa que tenen els microplàstics sobre la fauna marina,
com peixos o crustacis, i com aquests els obstrueixen les seves vellositats digestives,
perjudicant-los.
Molts dels plàstics que generem són abandonats al nostre entorn, acabant al mar per l’acció de
les pluges, essent actualment els residus plàstics la major part d’objectes flotants que trobem al
mar.
Però no totes les espècies han sortit perjudicades amb l’augment de plàstics. Hi ha espècies
que han vist en els plàstics flotants una nova oportunitat de vida, com el fals percebe (Lepas
anatifera, Lepas pectinata, etc) o hidrozous com Tubularia.

Imatge 1 i 2. Exemplars de musclo (Mytilus galloprovincialis), poliquets i brizous cobrint una caixa flotant
(esquerre) i un exemplar de fals percebe (Lepas anatifera) sobre una llanta de cotxe amb altres cirrípedes
(dreta).

Encara que pugui costar creure, la naturalesa segueix el seu camí i aquests plàstics són
colonitzats en pocs dies o setmanes per aquestes i d’altres espècies, creant petits ecosistemes
flotants al mar.

Imatge 3 i 4. El cranc pelàgic (Planes minutus) vivint sobre un plàstic (esquerre) o sobre un tronc (dreta).

Algunes espècies només es poden trobar quasi exclusivament sobre aquests ecosistemes a la
deriva, com és el cas de l’heterobranqui Doto pygmaea, considerat molt rar i observat
poquíssimes vegades fins que vam descobrir que viu sobre aquests objectes flotants, menjant
els hidrozous que hi creixen. Inclús es pot observar a les boies de banyistes, a l’estiu.
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Imatge 5 i 6. Exemplars juvenils de Doto pygmaea menjant sobre un plàstic (esquerre) i exemplar adult
entre hidrozous sobre un tronc (dreta)

Altres tenen cicles de vida molt sorprenents, com es el cas de l’heterobranqui Fiona pinnata,
que s’alimenta de falsos percebes i té un cicle de vida oportunista. Les larves, que viuen lliures
a la columna d’aigua, quan entren en contacte amb un fals percebe, s’hi fixen i es comencen a
desenvolupar, arribant a mesurar 2 cm en tan sols 4 dies, essent la segona espècie
d’heterobranqui en presentar el creixement més ràpid del món.

Imatge 7 i 8. Exemplar de Fiona menjant Lepas pectinata sobre un plàstic (esquerre) i sobre una branca
(dreta)

Un cop ha crescut, busca un altre congènere per reproduir-se, deixant les postes sobre el
substrat on es troben fins que ja no tenen
més energia i moren, acabant normalment
el seu cicle de vida postlarval en una
setmana (semblant al cicle que podria tenir
una papallona).
Està en les nostres mans revertir la
tendència i que les imatges de l’esquerra
(sobre plàstics) passin a ser la raresa, no la
costum. Recull els teus residus, recicla i,
encara que no sigui teu, neteja el medi de
tots.
Xavier Salvador Costa

PD: en cas de retirar plàstics al mar, assegureu-vos que no hi ha espècies vives a sobre abans
de retirar-los.
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OBSERVACIONS DE LA FLOR DE Posidonia oceanica AL NOSTRE LITORAL
Com és habitual cada any, en arribar la
tardor, apareixen les primeres flors de
Posidonia oceanica a les praderies del
nostre litoral submarí.
El procés de floració d'aquesta planta és
molt irregular. No es produeix cada any i,
els anys que es produeix, pot fer-ho amb
intensitat molt variable.
En els últims vuit anys només he pogut
observar floració massiva en les nostres
praderies de Sant Feliu de Guíxols en una
ocasió. Va ser a la tardor de l'any 2017. I va
ser només als prats més superficials, amb
profunditat menor de 10 metres. Els valors
màxims que vaig registrar van ser del
32,74% de feixos florits a cala del Vigatà i
el 19,27% a cala Ametller, segons el
següent detall:

Tardor 2017
Cala Vigatà
Cala Ametller

Transsecte
de 50 m
de 35 m

Profunditat
De 4 a 9 metres
De 5 a 10 metres

metres de profunditat.
Menor ha estat la vitalitat que he observat
en les nostres praderies de cala Ametller i
voltants, a llevant del municipi, on molts
anys i, en una exhaustiva vigilància, no he
aconseguit veure cap flor. És el cas, per
exemple, dels dos anys següents a la
intensa floració registrada la tardor de
2017.
Aquesta tardor es torna a observar una alta
taxa de floració a les dues zones marines
estudiades i fins als setze metres de
profunditat. Haurem d'esperar encara uns
dies per a poder calcular les taxes de
floració i fecundació d'enguany. Dades que
poden quedar pendents fins a l'edició del
pròxim número de la revista en que podrem
parlar, també, de l’irregular procés de

Feixos/m2
339
441

Flors/m2
111
85

% feixos florits
32,74
19,27

fecundació d'aquesta planta.
A profunditats superiors a 10 metres,
l'absència de flors va ser pràcticament total.
A cala del Vigatà i voltants, zona marina
(ZMB) a ponent del municipi, he observat
floració, amb major o menor intensitat, tots
aquests vuit anys, si bé amb densitats de
floració molt inferiors a la registrada a la
tardor de 2017. Densitats de floració per m²
que no arribaven als dos dígits. I les flors
es concentraven només en alguns punts
concrets de les praderies, normalment els
mateixos punts cada any. Molt diferent a la
tardor de 2017, en que les flors eren
omnipresents a tota la praderia, fins als deu

L’exposat són observacions individuals al
llarg d'una sèrie temporal curta, de només
vuit anys, que si bé són insuficients per a
establir conclusions definitives, sí ens han
de permetre l’aproximació al coneixement
de les característiques i vitalitat de les
nostres praderies de Posidonia oceanica.
A les fotos podem veure quatre moments
de la flor, des de la seva aparició fins a la
incipient formació del fruit.
Joan Lázaro Mateo

Pàgina 9 / 43

Sterna, la revista

014. Setembre - desembre/2020

VOCABULARI D'UN CAÇADOR DE CONILLS DE SANT FELIU DE
GUÍXOLS
Els meus primers contactes amb la natura
tenen a veure amb la cacera; amb els
gossos que tenia el meu pare i amb les
olors que portava a casa quan tornava de
bosc, a vegades amb un conill i moltes,
només cansat. Sempre
però, content. I explicava
a la mare com havia
anat la jornada. El meu
germà, més gran que jo,
el va acompanyar de
seguida. Jo em vaig
haver d’esperar una
eternitat. I encara una
altra fins que no em va
comprar l’escopeta.
Ens va ensenyar una
manera de caçar que,
amb el temps, m’he
adonat
que
era
escrupolosament
respectuosa i un tant
especial.
A
més,
totalment condicionada
per l’escassesa de conills i pel terreny
d’Ardenya i Gavarres, amb molt de bosc i
pocs camps. Nosaltres, si el trobaven, no
anava a cau, i els gossos no el perdien,
podíem estar tot un matí rere un mateix
conill. I passar-ho d’allò més bé sense ni
tant sols arribar a veure´l. Per molts
caçadors (i per la totalitat d’escopeters),
això és impensable i si no es tira a un conill
poc després d’aixecar-lo, el millor és
deixar-ho estar i anar per un altre.
Nosaltres, aquests luxes, no ens els
podíem permetre. Potser no en trobaríem
cap més de conill... Durant diverses
temporades vaig portar una estadística del
“mal” que fèiem. En resum, dels conills que
trobàvem, aconseguíem tirar a la meitat i
d’aquests només n’arribàvem a matar la
meitat.
Eren dies d’esperar amb delit els
programes d’en Fèlix Rodríguez de la
Fuente i de fer col·lecció dels fascicles de
les seves obres. Dies de llegir tot el que
arreplegava d’en Miguel Delibes. Vull
imaginar-me que si hi ha un cel, hi són tots

dos asseguts, xerrant apassionadament, al
mig d’un paisatge celestial envoltats de
natura verge. Els de la meva generació no
podrem agrair mai a personatges com
aquests tot el que ens van regalar.

D’aquells
dies
guardo
records
inesborrables i agradabilíssims (que
enyoro) de persones, gossos, conills i
paisatges (i la vella escopeta a la que vaig
foradar els canons). També unes paraules,
algunes de les quals, si no és aquí, no he
sentit enlloc més. Unes figuren als
diccionaris normatius; altres, tot i ser-hi, no
hi són amb el significat amb que les
emprem aquí i altres ni tan sols hi estan
recollides. Per això, m’he decidit a reunir
les que encara em resten a la memòria. I
també he refrescat la del meu germà
Manel, les d'en Jaume Ramot García, d'en
Josep Pujol Bas, que n'han afegit algunes.
Colla.- Grup de caçadors. Aquets terreny
només el caça la colla d’en Pep.
Canilla.- Grup de gossos de cacera. La
colla d’en Pep té una canilla de cinc
gossos.
Coniller.- Qualitat d'un gos. Era un bon gos
coniller, no anava mai a la guilla.
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Anar a la guilla.- Seguir un gos el rastre de
la guilla, cosa que solia ser considerada un
defecte. El gos se'n va anar a la guilla i, en
fer-se fosc, com que no tornava, el vaig
deixar a bosc; l'endemà el vaig anar a
buscar.
Comal.- 1/ Espai o petita vall entre dues
muntanyes, al fons del qual, sovint, corre
un rec. Un lloc bo per caçar és el comal de
les Merles.
2/ Cada una de les vessants d’aquest
espai. Vaig tirar al conill de comal a comal.
Bosc tirat.- Àrea de caça coberta de bosc,
sense camps. Trobar conills a bosc tirat
sempre és més difícil.
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Mata-gossos.Indret
escarpat
i/o
embardissat, difícil de transitar. No s’hi pot
caçar perquè és un mata-gossos.
Passant.- Camí obert pels conills a la
vegetació, especialment a les bardisses.
Només li has d’ensenyar un passant, que el
gos hi entra de dret.
Haver tocat.- Es diu del lloc on ha passat
un conill i que marquen els gossos. Pel que
fa el gos, segur que aquí hi ha tocat.
Petja.- Rastre d’olor deixat per un conill.
Aquest gos té petja.
Petjar.- Cridar un gos en seguir la petja o el
rastre d’un conill. Aquest gos petja massa,
crida per a res.

Gratai o gratall.- rastre característic deixat
pels conills en esgarrapar el terreny amb
les ungles, deixant una petita depressió
allargada amb un petit monticle constituït
per la terra extreta.

Anar petja enrere.- Seguir, un gos, un
rastre a l’inrevés. Aquest cadell va petja
enrere; ja n’aprendrà.

Cagaió.- Cagalló de conill.

Fressat o afressat.- Estat d’excitació d’un
gos en tenir un rastre fresc. Atenció que el
gos està molt afressat!
Menjar sopes.- Soroll que
alguns gossos fan amb la
boca en ensumar un rastre,
com si masteguessin l’olor.
No crida, però si belluga la
cua i menja sopes, prepara’t!
Jaç.- Lloc amagat on jau el
conill, fora del cau. Va
descobrir el conill a jaç
perquè li va veure la brillantor
de l’ull.
Collar.- Anar a seguir la
cacera lluny d’on s’havia
començat. Vaig haver d’anar
a collar el conill a l’altre
comal.

Senyals.- Rastres deixats pels conills, com
gratalls i latrines. Aquí hi ha d’haver conills
per força: hi ha moltes senyals.
Toscar.- Caçar i matar. Hi ha molts conills
però són de mal toscar.

Bordar.- Els gossos, aixecar el conill del
seu amagatall. Després de petjar mitja
hora, el va anar a bordar al fons del rec.
Bordada.- Moment de bordar, d’aixecar un
conill del seu amagatall. El va matar a la
bordada.
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Errar la bordada.- Cridar els gossos en
aixecar un conill, però no ser capaços de
seguir-lo de manera immediata. Han errat
la bordada i els ha costat tornar a
empalmar.
Ja va!.- Expressió que significa que el gos
o gossos han bordat (aixecat) el conill i
comença la persecució.
Moguda.- Lloc on els gossos han bordat
per primera vegada un conill on, si el junten
i no va a cau, sol tornar per tal de
confondre el rastre. Sempre que es pugui,
s’ha de fer parada a la moguda.
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Tirar d'escopetada.- Disparar de manera
molt ràpida, pràcticament sense encarar
l'escopeta. Va travessar el corriol tant ràpid,
que li vaig tirar d'escopetada.
Passada.- Lloc per on s’ha vist passar el
conill recentment. Després d’errar-lo vaig
donar la passada als gossos.
Anar tocat.- Es diu del conill ferit. Pel que
fan els gossos, segur que va tocat.
Ja està!.- Frase ritual, quan es confirma la
mort del conill, per avisar a la resta de
caçadors de la colla.

Fer bardisses.- Cercar els conills a les
bardisses dels marges dels camps. Per
anar a fer bardisses, s’ha de tenir gossos
que no els faci por espinar-se.

Conillera.- Cau on ha parit una conilla i on
manté els petits amagats. A final de
temporada, si ha fet bo, els gossos poden
arribar a esventrar alguna conillera.

Rebordar.- Tornar a trobar un conill que
havia arribat a deixar molt enrere o quasi
despistar els gossos. Semblava que
l’havien perdut i el van rebordar sota el
camí.

Mig conill / tres quarts de conill /
conillot.- Expressions emprades per definir
l’edat d’un conill immadur. No li he tirat
perquè era un mig conill.

Juntar.- Seguir els gossos el rastre del
conill després de bordar-lo, tot cridant.
Després de bordar-lo el van juntar una hora
i mitja, fins que va entrar a cau.
Juntada.- Conjunt d’accions resultants
d’aixecar, juntar i, a vegades, rebordar, els
gossos, un conill. Sentir una bona juntada
és com sentir un concert.
Parada.- Lloc amb certa visibilitat, on el
caçador espera que passi el conill. Ves a
aquelles roques planes que són una bona
parada.
Grasseny / grasser.- Lloc esclarissat, amb
vegetació molt baixa, on de vegades es feia
parada. Aquell grasseny és molt bo per fer
parada, sempre hi passen.
Llistonar.- Lloc ple de llistó on, de vegades
la feien els conills. Vaig trobar un jaç a
aquell llistonar.
Seguida.- Lloc sense visibilitat on es fica
un conill, despès de passar per un lloc
descobert. Li vaig tirar per la seguida però
no li vaig fer res.

Matacà / matacan.- Conill que, en ser
aixecat, agafa una marxa llarga que el pot
portar molt lluny. Tot primer em vaig pensar
que era la guilla, però era un matacà, que
vaig toscar a la moguda al cap d'una hora i
mitja.
Pesta.- Mixomatosi. Malaltia vírica portada
intencionadament a Europa pel metge
francès Armand Delille, al 1952, que delma
les poblacions de conills europeus. Hi havia
molts conills però la pesta no n’ha deixat ni
un.
Cap gros.- Conill empestat, malalt de
mixxomatosi. Anava a fer córrer els gossos
i va trobar un conill cap gros. Mala senyal.
Fer “março”.- tornar a casa sense haver
mort res. Va ser un dia molt bo però vam
fer março
Tots tenim un passat...i jo, ni puc ni vull
renunciar al meu. De fet, aquest passat
m’ha fet com sóc ara. El meu pare em va
apropar a la Natura a la seva manera i em
va inculcar un respecte incondicional. Mai li
podré agrair prou.
Carlos Alvarez-Cros
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VIRUS: QUÈ SÓN, QUÈ FAN
Darrerament,
ràdio,
TV,
premsa
i
publicacions de tota mena parlen de la
COVID19. També és freqüent sentir parlar
de virus de la hepatitis, polio, SIDA, grip i
molts altres. Crec que és un bon moment
per fer algunes precisions sobre el què els
virus són i fan.

no
productives.
En
les
infeccions
productives, la infecció de la cèl·lula
provoca ràpidament la mort cel·lular per
lisis i el conseqüent alliberament de nous
virus. En les infeccions no productives o
latents el virus persisteix dins de la cèl·lula
sense matar-la, quedant en estat latent
durant un temps indefinit.

Tots els virus són agents
infecciosos,
microscòpics
i
acel·lulars, que només poden
replicar-se dins de les cèl·lules
d'altres organismes i, en fer-ho,
maten (tard o d’hora) a la cèl·lula
que ha estat infectada. A data
d’avui tots els éssers vius
coneguts poden estar infectats
per virus, poc se val que siguin
plantes o animals, plàncton o
bactèries, peixos o balenes.
Quan el virus infecta una
cèl·lula, es multiplica i allibera
desenes o milers de nous virus
que infecten altres cèl·lules i,
d'aquesta manera, s'estenen pel
cos de l'organisme hoste i
infecten a cèl·lules i organismes similars.
Els virus es contagien a través de l'aire (cas
de la COVID19), fluids corporals (sang,
saliva, semen) o secrecions (orina, femta).
També poden infectar-se les persones que
toquin objectes o animals infectats. Per
això, en cas d'epidèmia, és important
mantenir un alt grau d'higiene.
Els antibiòtics ataquen als bacteris i fongs
però no serveixen per a tractar els virus,
doncs tenen una estructura totalment
diferent als bacteris. Per a combatre'ls es
requereix o bé vacunes o bé agents
antivirals que, a data d'avui, són escassos i
no sempre eficaços. El problema és que els
virus tenen una gran capacitat de mutació:
l'embolcall de proteïnes pot canviar i
‘enganyar’ al sistema immunitari, que deixa
de reconèixer-lo com un element nociu i no
reaccionar contra ell.
Quan es dona una infecció vírica, un cop el
virus ha penetrat la cèl·lula comença a
multiplicar-se. Però hi ha dos tipus
d'infeccions víriques: les productives i les

Al juny d’aquest any Anthony Fauci,
director del Institut Nacional d’Al·lèrgies i
Malalties Infeccioses dels USA i una de les
persones més respectades del món en el
tema de salut pública, va dir que la
COVID19 era “el pitjor malson” per tres
motius. En primer lloc, quan apareix la
COVID19 (encara no fa un any) no hi havia
cap persona al planeta immunitzada contra
el virus que la provocava. En segon lloc, és
un virus que es transmet per l’aire i ens
infecta quan respirem. Però hi ha un tercer
motiu, que és el més inquietant: quan el
virus és més contagiós és quan la persona
infectada no mostra símptomes, és a dir, es
troba bé i fa vida normal i, per tant, és quan
hi ha més probabilitats de que els demés
siguem infectats. Qualsevol persona que
estigui en contacte amb una persona ja
infectada que no mostri símptomes (sigui
del grup anomenat asimptomàtics o que
encara no mostri els símptomes que donen
l’alarma mèdica) té altes probabilitats de
ser infectada.
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Tinc la impressió
de que, encara
avui (amb més
de 1,3 milions de
morts i 55 milions
de
casos
confirmats, quan
escric
aquesta
nota), hi ha molta
gent que no es
pren
prou
seriosament
la
gravetat de la
pandèmia
que
estem
vivint.
Certs sectors de
la ciutadania i
també polítics no
acaben de prendre les mesures que
aconsellen els experts del món de la
medicina per parar els peus a la que,
possiblement, serà la pitjor pandèmia que
el ser humà ha sofert a data d’avui.
La batalla contra la COVID19 no és una
batalla de persones concretes, ni de
determinats sectors socials. És una batalla
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pública i planetària que està lliurant tota la
societat en el seu conjunt i que només la
ciència pot guanyar. Per tant, les mides han
d’estar científicament fonamentades, ser
forçosament públiques i extremades al
màxim possible. O ens sortim tots o no ens
en sortirem.
Temi Vives

PUBLICITAT (Clínica Veterinària Pou és una empresa col·laboradora de Sterna)
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UNA LLEGENDA DE LA VALL D’ARO.
Per molt que barrini, no recordo ni trobo si
aquesta llegenda concreta està publicada o
no. Me la va explicar una tarda de pluja, al
Casino de Castell d’Aro, l’avi Pere Sort.
Demano disculpes si ja ha estat publicada
o citada, doncs no voldria passar davant de
ningú. La llegenda diu així i aquí quedarà
perquè mai es perdi:
El Gall de Can Pons i la pedra de
Vallvanera.
Can Pons de Castell d’Aro és una masia
situada al barri del Roquissar, banyada pel
sol del matí al vespre, a redós de la
tramuntana. En aquella època, quan els
dimonis i les bruixes encara corrien fent de
les seves, a Can Pons tenien altres mals de
caps. El seu gall s’havia ben trastocat.
Cantava a totes hores, de nit i de dia. La
família i els veïns n’estaven farts, doncs el
gall els despertava a
deshora
i
ja
feia
setmanes
que
tots
arrossegaven la son per
culpa d’aquell coi de
gall. La mestressa, ja ho
tenia clar, per Nadal el
gall aniria a la cassola...
Mentrestant, a Girona, el
dimoni en tramava una
de grossa. I és que,
desprès
d’una
gran
riuada, la nit es tancava i
una
vaileta
plorava
desconsolada a la riba
del riu Güell, doncs no
podia passar a l’altra
banda per anar a casa amb seus pares. Ja
de fosques, el dimoni es va fer present i li
va oferir un sinistre tracte. Li construiria un
pont en una nit a canvi de la seva ànima.
La nena, no va tindre més opció que
acceptar. De seguida el dimoni gros,
fregant-se les mans, va convocar totes les
bruixes de la comarca. En pocs minuts una
munió de bruixes, amb les seves
escombres, revolaven en la foscor dels cels
de Girona. El dimoni les va menar anar a
buscar pedres ben grans per construir el
pont. I, acte seguit, cada bruixa es posà un
gran mocador al cap i sortiren en totes

direccions. Unes cap a les pedreres de
Girona, altres cap a Begur i, fins i tot, cap al
Montgrí.
La nit avançava i el pont anava agafant
forma. El dimoni bavejava veient propera la
captació d’aquella pura i infantil ànima. A
peu d’obra, donava ordres i més ordres a la
multitud de bruixes que, amb un mocador
embolicat al cap, portaven les pedres en
perfecte equilibri. De matinada, la cosa
gairebé estava enllestida. Una darrera
pedra i el pont estaria enllestit, el dimoni
esperava impacient. La bruixa, que venia
de Begur amb la darrera pedra, just
passant per sobre Castell d’Aro, va sentir
cantar el gall de Can Pons. Presa de la por,
pensant que l’albada era arribada i els rajos
del sol li tocarien la pell, (és ben sabut
entre les bruixes que no les pot tocar la
llum del sol, doncs la pell se’ls desfaria), va

deixar caure la pedra i marxà a amagar-se.
El sol va sortir com cada matí a Girona i el
pont no estava enllestit. El dimoni, frustrat,
va haver de marxar renegant, i la nena va
poder travessar, sana i estàlvia, a casa dels
seus pares. A Castell d’Aro, a la mateixa
hora i molt a prop de Vallvanera, tots els
pagesos miraven encuriosits una gran
pedra que havia aparegut a mig d’uns
camps. Ningú es podia imaginar d’on havia
sortit. A can Pons, aquell Nadal no es va
parlar de res més, mentre sopaven un
boníssim rostit de pollastre.
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Nota: L’avi Pere Sort, que em va explicar
aquesta llegenda, em va dir que si anava a
veure el pont del Dimoni de Girona, veuria

014. Setembre - desembre/2020
que li falta una pedra. Jo he mirat per
internet, i resulta que les restes del pont del
Dimoni es varen desmuntar l’any 2014.
S’aprofitaren
unes
100
pedres per reconstruir-lo en
un nou emplaçament. Per
tant, ja no podrem esbrinar
mai si es veritat que li
faltava una pedra. Per altra
banda, la pedra en qüestió,
no es altre que el menhir de
Vallvanera. Recordo que
l’avi Pere, va recalcar
moltes vegades, que les
bruixes es posaven un
mocador
al
cap
per
transportar les pedres, un
detall que em va cridar
l’atenció.
En tot cas, una llegenda ben
bonica, que enriqueix la
nostra historia local.
Jaume Ramot García

DIVERSITAT VEGETAL ASSOCIADA ALS HORTS ECOLÒGICS.
En horticultura ecològica, pren especial
importància comprendre els vincles que
s’estableixen entre les múltiples formes de
vida de l’ecosistema agrari o agrosistema.
En
un
estudi
de
seguiment de la flora
espontània present en els
Horts
Municipals
Ecològics
de
Platja
d’Aro(1),
publicat
a
“Estudis
del
Baix
Empordà”, volum 37(2), es
va trobar que el nombre
de plantes aparegudes al
llarg de tot un any fou
extens
(41
espècies
diferents). Si parem una
mica d’atenció a les
funcions que aquestes
plantes exerceixen sobre
l’agrosistema, ens trobem
amb alguns aspectes
sorprenents.

Chenopodium album; el boixac de camp,
Calendula arvensis o el caps blancs,
Lobularia maritima alberguen fauna útil, és
a dir: tota aquella fauna que, per mitjà del
control sobre insectes que poden esdevenir

Una part significativa de
les
plantes
trobades,
(entre elles el blet blanc,
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plagues dels cultius, o per la seva acció de
pol·linitzar les flors, beneficien les plantes
cultivades. La fauna útil inclou insectes com
les crisopes (Chrysopidae), les marietes
(Coccinelidae) o els sírfids (Syrphidae), que
troben refugi i aliment en aquestes plantes.
I que, un cop presents en l’ambient dels
horts, depreden o parasiten nombrosos
insectes (papallones, Lepidoptera; pugons,
Aphididae; aranya roja, Tetranychus
urticae...) en els seus estadis d’ous, larves
o adults. Perjudicant la seva viabilitat i
mantenint a ratlla les seves poblacions,
que, d’altra manera, podrien esdevenir una
amenaça sobre els cultius.
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Finalment, apareixen plantes considerades
alimentàries: emprades com a amanida
crua (dent de lleó, Taraxacum officinale),
cuites en forma de bunyols (malva, Malva
sylvestris) o afegides per condimentar plats
(bràssica, Brassica fruticulosa).
Aspectes negatius de la flora espontània en
ambients agrícoles estan relacionats,
fonamentalment, amb la competència que
exerceixen sobre els cultius per la captació
d’aigua, de llum i de nutrients, i per
l’alliberament al medi de substàncies
al·lopàtiques o inhibidores del creixement.
Situació que pot perjudicar els rendiments
dels cultius.
Una gestió acurada de la flora
espontània
ajudarà,
sense
dubte, a garantir l’èxit de l’hort
ecològic.
Mantenint
nets
d’herbes
per
accions
mecàniques i amb una correcta
planificació,
únicament
els
espais cultivats, però alhora,
evitant la seva erradicació
sistemàtica, permetent el seu
establiment en marges i camins,
i segant-les de tant en tant per
evitar que granin.

En segon lloc, nombroses plantes
espontànies identificades també tenen
aplicacions molt variades sobre la salut
humana. Alguns dels seus usos medicinals
inclouen la seva aplicació com a
cicatritzants de ferides (plantatge de fulla
estreta Plantago lanceolata), calmadores
de la tos i de les faringitis (ravenissa blanca
Diplotaxis
erucoides)
o
digestives
(verdolaga Portulaca oleracea).

Una altra estratègia interessant
per mantenir un equilibri en el
nostre hort ecològic consisteix
en afavorir la presència d'abelles
Apis mellifera com a fauna útil,
ja
sigui
plantant
plantes
autòctones aromàtiques, com la
lavanda o bé el romaní (que
atrauran a les abelles), o bé posant caixes
per a que s'estableixin permanentment.
Serà molt beneficiós per millorar la
biodiversitat de l'entorn i augmentar el
rendiment dels nostres horts ja que són
excel·lents pol·linitzadors.
Miriam Ballesta Louro i Mallku Negre
Rossignoli

1. Els Horts Municipals Ecològics de Platja d’Aro, en els qual hi participen 60 famílies fent
cultiu ecològic, és un projecte d’agricultura social impulsat per l’Ajuntament d’aquest
municipi. I rep el suport de la Diputació de Girona, del Consell Comarcal del Baix Empordà,
i de Càritas Diocesana de Girona.
2. BALLESTA, M., i NEGRE, M., (2018). Estudis del Baix Empordà. Volum 37. Edita Institut
d’Estudis del Baix Empordà.
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UN LLIBRE (O DOS)
LA JOIA DE VIURE LA NATURA
Autor: Edith Holden
Edita: Editorial Blume
Any: 1977.
Pàgines: 176
Edith Holden, naturalista anglesa, va morir
tràgicament el 1920 a les aigües del Tàmesi
en caure quan agafava flors de castanyer. És
fàcil suposar que si no hagués passat tan
fatídic accident, amb aquestes flors hauria
realitzat una bella il·lustració.
Al llarg de 1906, Edith va escriure un diari en el
qual va narrar el dia a dia de la naturalesa al
llarg de les diferents estacions. La seva
extraordinària capacitat per observar el que
passava al seu voltant, juntament amb els
poemes d'autors consagrats (Keats, Coleridge,
Byron ...), refranys populars i aquarel·les d'aus,
flors i insectes, van compondre aquest extraordinari llibre, editat en forma de facsímil.

HISTOIRE
NATURELLE
ORIENTALES

DU

DÉPARTEMENT

DES

PYRÉNÉES-

Autor: Louis Companyo
Edita: Imprimerie de J. B. Alzine, Perpignan
Any: 1863.
Disponible a:
https://archive.org/details/histoirenaturell03comp/pag
e/n7/mode/2up
Aquesta és l’obra magna del metge i naturalista
nord-català Louis Companyo, que recull, en tres
grans volums, l'inventari complet de les seves
observacions dels tres regnes de la naturalesa.
Un veritable tresor dels coneixements de l’època a
un territori molt proper al nostre i del que begué de
manera descarada Estanislau Vayreda a la seva
obra Fauna Ornitológica de la Provincia de Gerona.
A més de donar dades concretes, l’autor retrata la
societat del seu temps, per exemple, en confeccionar
patrons fenològics segons l’aparició de les diferents
espècies als mercats de Perpinyà i pobles del voltant
o valorant la seva qualitat gastronòmica. Tot plegat
una lectura deliciosament interessant i curiosa.
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UN WEB
ICO (Institut Català d’Ornitologia) http://www.ornitologia.org/ca/index.html

L’ICO (Institut Català d’Ornitologia) és
l’entitat de referència pel que fa a
l’ornitologia del nostre país. Porta a terme
multitud de projectes de ciència ciutadana
d’escala
nacional
i
desenvolupats
conjuntament amb els gestors del medi
natural per tal de donar resposta directa als
problemes
de conservació.
Aquests
projectes són possibles gràcies a la
col·laboració de més de 5.000 ornitòlegs
voluntaris d’arreu de Catalunya.

La gran varietat de projectes que
desenvolupa l’ICO fa possible que tothom
hi pugui participar, des dels que no tenen
cap coneixement previ de la matèria fins a
ornitòlegs novells o grans experts en
aquest camp. Tothom pot trobar un projecte
on aportar el seu gra de sorra al
coneixement i conservació del nostre medi
natural. No deixeu de fer-hi un cop d’ull.

UNA FRASE (O DUES).

UN PENSAMENT.

No t’assenyalis fites: fes camí. -Miquel
Martí i Pol-.

Per què els edificis de més de 100 anys
d’antiguitat han estat classificats com
“patrimoni” i és il·legal enderrocar-los, i en
canvi és legal talar arbres de més de 100
anys
cada
dia?

Pensa, creu, somnia i atreveix-te! -Walt
Disney-.

UN REFRANY (O DOS).
Per Sant Narcís (29 d’octubre), cada mosca
en val sis.
El temps passat, sempre envejat.
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UN CAS DE L'ESTEL I L'ORIOL: PAPALLONES, CUQUES I DESITJOS
Plou. L’estiu és un record proper i encara
present. Avui és el primer dia que fa una
mica de fred. L’Estel i l'Oriol són a ca’ls
avis, que els han anat a buscar en sortir
d’escola. Mentre l’Estel està enfeinada fent
els deures, l’Oriol, que ha enllestit els seus
en un tres i no res, es dedica, una mica
avorrit, a tocar-ho tot, sota la mirada
vigilant i indulgent de l’àvia. Tot d’una,
agafa un marc de fusta amb una vella
fotografia de l’avi, una imatge en blanc i
negre.

-En aquella època n’hi havia moltes més
que ara, sí.
-Més papallones i més de tot. -Afegí l’àvia. Et recordes quan, a la nit, ens sentavem a
la fresca i miràvem les cuques de llum?
-Això feieu?
-Sí. I, malgrat el cir-cri dels grills, l’avi
sempre acabava dormit com un rabàs.

-Ostres avi, que jove.

-Per una vegada que vaig fer un cop de
cap...

-I que guapo, eh! -diu l’àvia.

-Sí, sí, una vegada.

A la imatge es veu un jove somrient, amb
les màniges de la camisa arremangades, i
les mans reposant sobre el mànec d’un
bastó. La visera de la gorra li ombreja els
ulls i, sobre la gorra,
destaca una gran papallona
de l’arboç.

-És que cada vegada que vèiem una cuca
de llum l’àvia em feia tancar els ulls per
demanar un desitg. I clar, haver de rumiar
gaire a aquelles hores...

-La guapa és la papallona,
que si no arriba a ser per
ella, l’àvia no hagués tirat la
foto.
-I per què se’t va posar a
sobre la papallona?
-És un comportament típic
dels mascles d’algunes
espècies de papallona.
-Posar-se sobre les gorres?
-L’Estel ja s’havia distret.
-No, cercar sals minerals.
La gorra devia estar ben suada i la devia
atraure.
-Ecs!
-Doncs les he vist sobre caques de gos...
De fet, es posen sobre qualsevol superfície
que en contingui; des de lleres seques de
rius i rieres, fins a objectes molt tocats. De
fet, poca estona després de fer-me la foto,
una altra papallona es va parar sobre la
càmera de l’àvia. Aquell dia feia molta
calor...

-I quins desitjos demanaves?
-Sempre el mateix, no se me n’acudia cap
més.
-I quin era?
-Que no tenies deures, tu?
-Vaaaa, avi.
-Viure sempre al costat de la teva àvia... I a
veure si acabes els deures d’una vegada.

-Quantes papallones, no?
Carlos Alvarez-Cros
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UNA ACTIVITAT: APRENEM I PINTEM DINOSAURES
Els dinosaures eren uns animals, parents
de les sargantanes i els cocodrils actuals,
que varen viure fa mols milions d’anys,
molt abans que existíssim els homes.
Ho sabem perquè els seus esquelets s’han
conservat fins als nostres dies. N’hi havia
de molt i molt grans, molt més grans que
un elefant, i de tan petits com un ocell. Uns
s’alimentaven de vegetals i d’altres
menjaven altres animals, des d’insectes
fins a altres dinosaures.
Com els rèptils actuals, posaven ous. Van
desaparèixer sobtadament de la terra quan
va caure un gran meteorit, que és una roca
que ve de l’espai. De fet, no van
desaparèixer tots. Sí els més grans però
una més petits i coberts de plomes, no. I
aquests varen evolucionar per donar lloc
als actuals ocells. O sigui que es podria dir
que un pollastre és un dinosaure modern.
Malgrat que, a partir dels ossos, s’ha
reconstruït la resta del cos, el que de
moment no s’ha arribat a esbrinar és de
quin color eren les diferents espècies. Així,
que això és feina vostra, de la vostra imaginació... Au, a pintar!
A aquest enllaç: http://www.supercoloring.com/es/dibujos-para-colorear/dinosaurio-jurasicomassospondylus?colore=online podeu pintar fàcilment el dibuix des del mateix ordinador.
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Busqueu
paraules:
Dinosaure
Carnívor
Herbívor
Pollastre
Modern
Colors

les

següents

Meteorit
Ossos
Volar
Imaginació
Cocodril
Sargantana

UNA ENDEVINALLA
Eren grossos i talossos.
I sense raigs X,
només els hem vist els ossos.
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UN PARELL D'OCELLS I HUMANS, O VICEVERSA
L'OCELL NACIONAL
Molts territoris tenen un ocell com a símbol
nacional. Per exemple, Anglaterra té el pitroig, França, el gall, o les Canàries, el
canari. Que jo sàpiga, Catalunya no n'ha
tingut mai cap d'ocell nacional.
Aquest no és un tema nou. Busco a la
xarxa i ja, al 2010, al web del Racó Català,
es plantejava la qüestió. Les respostes
foren força variades i la majoria, sense
prendre's gaire seriosament la pregunta.
Més de cinc anys més tard,
l'Abel Julien reprenia la
qüestió al seu blog. Aquí, la
gent que participà ja s'ho va
prendre més seriosament.
Malgrat que no hi hagué
acord,
els
noms
del
trencalòs, la llucareta o
l'oriol, sonaven entre els
preferits. Tampoc hi faltà
una irònica proposta que
suggerí
el
gamarús,
al·ludint
al
significat
pejoratiu del nom. En
aquest mateix sentit ja
s'havia pronunciat Carles
Ribera Rustullet, el 2012, a
un article d'El Punt Avui+:
"Els catalans, fins ara i
vistos els resultats de 300
anys de relacions amb
Espanya,
hem
de
reconèixer que si hi ha una au el nom de la
qual ens identifica com a país, és el
passerell. Perquè el préssec no és un
fringíl·lid, sinó una fruita."
Reflexionant sobre el tema, no tinc clar si
cal o no escollir un símbol animal que mai
hem tingut i que no sembla que ens faci
gaire falta. No fa massa anys que ja hi
hagué intents de popularitzar símbols
animals pel poble català. El gat (cat, en
anglès), passà quasi desapercebut. Durant
uns anys, semblava que s'imposaria el ruc
català. Però potser més per oposició al toro

d'Osborne, no creieu?
M'agradava les qualitats
que representava i el fet
que
fos
un
animal
genuïnament nostre, però
ja ha caigut en desús.
Si jo hagués de fer una proposta, apostaria
per recuperar el Fènix, au mítica que
renaixia, cíclicament, de les seves cendres.
Sempre igual, sempre diferent, única i

indestructible. Aquest ocell fabulós ja fou
emprat com emblema de la Renaixença,
moviment cultural del català, de mitjans del
segle XIX, que reivindicava el redreçament
cultural català i la recuperació de la llengua.
Però no, ja fem prou amb la senyera, la
Moreneta i alguns altres, sense comptar el
pa amb tomàquet...

Carlos Alvarez-Cros
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AI, PLINI, PLINI...
Gaius Plinius Secundus, conegut com a
Plini el Vell, va néixer l'any 23 a Como, a
Itàlia, i morí intentant ajudar als seus
compatriotes durant l'erupció del Vesuvi,
l'any 79. De la seva obra ha arribat als
nostres dies la Naturalis historia, una mena
d'enciclopèdia monumental que pretenia
recopilar tot el coneixement
de l'època en tots els
camps, no només amb el
que ara coneixem com a
ciències naturals. Plini va
consultar uns 2.000 llibres
d'uns 100 autors, Així, més
que autor original, Plini fou
un recopilador, fent poca
tria del que havien dit altres.
Per això trobem, barrejats,
fets
d'un
realisme
sorprenent amb altres que
avui ens sembla que ratllen
la comicitat.
Dels
37
llibres
que
componen l'obra, el llibre X,
és el dedicat als ocells. En
ell, entre moltes altres
perles, descriu com els
gaigs traslladen els ous de
niu si aquest ha estat
observat per l'home. Però
no ho fan amb les potes ni amb el bec, no,
sinó que "un cop posada una branqueta
sobre dos ous i enganxada amb cola del
seu ventre, després de ficar el seu coll al
mig, amb un pes igual d'un costat i de
l'altre, els transporten a una altra banda."
Com si fossin culis, aquella mena de
camàlics orientals. Però el que no explica
Plini és què passava si la posta constava
d'un número senar d'ous.
Una mica més avall descriu les perdius
com veritables maníaques sexuals. Els
mascles es barallen aferrissadament per

les femelles i "el vençut pateix el desig
sexual del vencedor." I compte! Que "si les
femelles es col·loquen davant dels
mascles, queden prenyades per l'aire que
vingui de la part d'aquells, i durant aquest
temps romanen febrils, amb la boca oberta
i la llengua fora. Conceben també per l'alè

dels mascles que volen per sobre d'elles, i
sovint això passa amb només sentir la seva
veu, ..." No trobeu que aquest text, de fa
quasi 2.000 anys, sona a excusa molt
actual? El cas és que la influència
d'aquesta obra ha estat enorme a la cultura
occidental; fou un referent durant més de
quinze segles i, encara avui, hi ha qui la
llegeix amb fascinació i un somriure als
llavis.

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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UNA D'ALIMENTACIÓ.
SOBRE ALIMENTACIÓ.
Aquí us deixo una pinzellada de conceptes
importants sobre l’alimentació. N’hi ha tres
que són imprescindibles i la base d’una
bona salut:
Què és menjar?
Menjar és l'acte
d’asseure’s
a
taula, posar-se a
la boca el que
tenim
davant,
mastegar
i
empassar. Moltes
vegades
és
gairebé un acte
inconscient, ni ens
adonem del que
mengem i si ens
pregunten al cap
d'unes hores, no
ens recordem del
que hem menjat.
Atès que és un
dels actes més
importants de la
nostra vida, com a
mínim pel que fa a
la salut, hauríem de posar més atenció a tot
el procés i així adonar-nos que convertim
l'acte de menjar en el d'alimentar-nos.
Què és alimentar-se? És proporcionar a
l'organisme els aliments que li són
indispensables per a la supervivència. Per
això és important tenir en compte el que
mengem i com està preparat.
Que és nodrir-se? És el conjunt de
processos pels quals l'organisme rep,
transforma i utilitza les substàncies
químiques contingudes en els aliments, que
són les necessàries per aconseguir el
manteniment de la vida.
La nutrició comença quan els aliments són
digerits per l'aparell digestiu i les
substàncies nutritives que contenen són
absorbides i transportades als teixits i
utilitzades per aquests.

L'alimentació és voluntària i la nutrició es
realitza a l'interior del nostre cos d'una
manera involuntària.

Els aliments són la forma de presentar-se
de manera natural les substàncies
nutritives, és a dir, els aliments contenen
substàncies nutritives.
Tot aliment es composa de substàncies
nutritives
en
diferents
proporcions,
cadascuna d'elles s'utilitza per a diferents
aspectes de la nutrició així:
Els greixos, sucres i els hidrats de carboni
ens proporcionen energia i força per
treballar.
Les proteïnes serveixen per créixer, per fer
músculs i per reparar els teixits gastats.
Les vitamines i minerals porten el control
de l'absorció de les altres substància
nutritives.
L'aigua. Som un 80% d'aigua, per tant és
primordial prendre en abundància el que
forma part de la nostra essència.
Esther Pardo Gimeno
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UN ARBRE
AVELLANER (Corylus avellana)
Català: Avellaner
Castellà: Avellano
Francès: Coudrier, Noisetier
Basc: Urritza
Anglès: Common hazel, Hazel,
Hazelnut
Occità:
Auerassèr,
Avelanièr,
Avelanié, Nosilhier, Cauriera
Pertany a la família de les Betulàcies
i al gènere Corylus. Procedeix de la
zona Euro-siberiana.
HABITAT:
El podem trobar silvestre, aïllat o
acompanyant alguna altre espècie,
en boscos caducifolis de clima
temperat. Viu millor a llocs humits i
ombrívols. No porta gaire bé els
temps de sequera i es pot trobar des
del nivell del mar fins als 1.900m
d’alçada.
ETIMOLOGIA:
La paraula “Corylus” prové del Grec “corys”
que vol dir “casc” i “avellana” deriva
d’Abella, ciutat de la regió de Campània, a
Itàlia, on abundaven els avellaners.
DESCRIPCIÓ:
Arbust alt o arbre caducifoli de fins 8m
d’alçada, sovint dividit en múltiples troncs
des de la base. Els exemplars silvestres, a
la nostra terra, no solen passar de la forma
arbustiva. Fulles verdes, arrodonides i
dentades, cobertes de petits pèls al seu
revers. L’escorça es llisa de to grisenc. La
seva fusta s’utilitza per a fer mànecs i
bastons de pastor.
FLORS I FRUIT:
Floreix entre els mesos de gener, febrer i
març. Aquests arbres son monoics, tenen
flors femenines i masculines, que no tenen
res a veure les unes amb les altres. Les
masculines
formen
grups
pènduls
d’aments, anomenats, “el moc de
l’avellaner”. Es desenvolupen a finals
d’estiu i el seu creixement continua fins al
següent hivern, fet que fa que puguem
trobar un exemplar sense fulles i amb
aquestes flors masculines penjant. Es
pol·linitza per anemofília, dispersant el

pol·len amb tant sols una mica de vent. Les
flors femenines, són de floració més
tardana que les masculines. Agrupades en
grups de 2 a 5, semblen petits borrons, on
només surten els estigmes vermells,
anomenats el “safrà” dels avellaners. Un
cop fecundades formen el fruit, això passa
entre el juliol i el setembre. Es forma una
única llavor, dins d’una núcula de color verd
quan és jove, coberta de bràctees verdes
de dents irregulars. Aquesta núcula anirà
madurant i canviant fins a tenir un color
marró, on a dins trobarem l’avellana, que
és comestible com a fruit sec. Dels
avellaners silvestres també es pot consumir
el fruit, però no són gaire abundants i
pateixen l’anomenada “contranyada”, un
any fructifica i un any no fructifica.
L’avellana té proteïnes, olis insaturats,
calci, fòsfor, magnesi, potassi, vitamines B i
E. Ajuda a prevenir malalties dels ossos, a
reduir el nivells de colesterol i combatre el
cansament.
UNA CORRANDA:
“Aquí dalt de la muntanya, mare, deixeum’hi anar, no pas per collir avellanes, sinó
per ballar i cantar”.

Mònica López García
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UNA RECEPTA.
AVELLANES GARRAPINYADES.
Ingredients :
250 grams d’avellanes.
4 cullerades soperes
preferiblement orgànic.

de

sucre,

2 gots d’aigua.
En una cassola posem a bullir el
sucre i l’aigua fins que es faci un
almívar. Un cop fet, abaixeu el foc.
Quan veieu que el líquid es torna més
espès, tireu les avellanes i remeneu
de tant en tant, però sense deixar de
vigilar. El líquid desapareix i es
cristal·litza; en aquest moment no
deixeu de remenar ja que es tornarà
a desfer per convertir-se en grumolls
de caramel. Haureu de procurar que
les
avellanes
quedin
ben
impregnades d’aquests grumolls i
quan totes estiguin ben untades,
retirar-les del foc. Les poseu a refredar
sobre una superfície, separant-les perquè
no quedin enganxades i ja les podreu
gaudir.
Notes meves: recomano fer servir les
avellanes comprades amb closca i el sucre
que faig millor que sigui sucre integral i, si
es possible, que tot sigui orgànic.

Les garrapinyades em recorden les tardes i
vespres d’estiu, quan era més petita o més
jove, i baixàvem a la fira, on gaudíem
d’aquells moments divertits i del xivarri on
ens sentíem alegres i lliures de
preocupacions.
Mònica López García

UN HAIKÚ

Sola i arraulida
camina, pensativa,
la cuereta.

Carlos Alvarez-Cros
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UNA DE FOTOGRAFIA DE NATURA.
UNA VISIÓ MÉS CREATIVA DE LA NATURA.
Què
passaria
si
substituíssim
les
fotografies de natura que fem, tan
espectaculars, meravelloses i fidedignes,
per unes de més subjectives i creatives? I
si al realisme de la natura li posem una
capa d'imaginació i utopia? Us hi atreviu?
No hi podem perdre res, ans al contrari,
serà una experiència molt enriquidora i
divertida.

triangle de la llum"; Sterna, la revista; núm.
7;
desembre
2018).
Les
infinites
possibilitats de combinació entre els tres
paràmetres bàsics: velocitat d'obturació (TV
o S), apertura de diafragma (AV o A) i
sensibilitat (ISO), poden ser infinites i ens
poden donar resultats molt sorprenents.
Arrisquem-nos, també, a fer esteles amb
ocells en vol, enfocaments selectius de

Als que fotografiem fauna
sempre ens ha agradat fer la
fotografia "perfecta". Aquella
imatge d'un pit-roig on es veu
amb detall cada barba del seu
plomatge i l'ull perfectament
enfocat i brillant ens fa feliços.
També ens "flipa" la fotografia
d'acció.
Ocells
en
vol,
persecucions,
depredacions,
lluites
pel
territori,
comportaments
nupcials,
alimentació, etc.
Però, tot i que la fotografia ja és
un art en sí mateixa, proposo
anar
més
enllà.
Aquesta
proposta és transformar-la en un
vehicle per expressar allò que
sentim,
transmetre
bellesa,
produir un xoc, compartir un estat
d'ànim, donar una altra visió, despertar més
sentits;
en
definitiva,
provocar
a
l'espectador. Aquí, la nostra imaginació
serà clau i la tècnica feta servir serà el
nostre millor aliat. No parlaré de la
imaginació, que cadascú tindrà la seva,
però sí de les possibles tècniques que
podem fer servir.
En primer lloc, la fotografia macro ens pot
donar un bon cop de mà. Qualsevol petit
detall de flora, fauna, fong o mineral serà
un bon recurs per començar a encetar
aquest nou xip. Amb més o menys
abstracció podem cercar noves visions,
textures i contrastos, i anar més enllà de la
nostra zona de confort.
Per una altra banda, podem jugar amb el
triangle de l'exposició (podeu consultar "El

només una petita part del subjecte o
contrallums forçats on les siluetes ens
donin força i dramatisme. Provem la
fotografia en clau alta, on predominen els
tons clars, i en clau baixa, on predominen
els tons foscos; les emocions estaran a flor
de pell. Busquem nous horitzons amb
l'ajuda d'un o més flaixos, amb fons de
colors i textures diferents, amb la
incorporació d'elements distorsionadors de
la imatge. Utilitzem filtres artístics casolans
i lents creatives. I, fins i tot, juguem amb el
revelat i l'edició posterior. Sense por.
Trampa o expressió creativa?. No hem de
passar comptes amb ningú. Al capdavall,
quina diferència hi ha amb els filtres
d'Instagram?
Rosa Matesanz Torrent
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UNA DE FOTOGRAFIES BONIQUES O CURIOSES...
... de la Núria Formatger Masferrer

Una
titella
Anthus
pratensis, al Parc dels
Estanys de Castell-Platja
d’Aro, el 18/11/20. ►

◄ L’hora del bany de la
cuereta
torrentera
Motacilla cinerea, a la
bassa del Dofí
de
Castell-Platja d’Aro, el
19/11//20.
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... de la Mònica López García.

Fruits de l'arbre Ginkgo biloba, únic
representant de la família de les
ginkgoàcies, a St Feliu de Guíxols.►

◄ Romaguera o esbarzer de
mores Rubus ulmifolius, florit al
novembre. La seva floració
habitual és entre juny i agost. A
Santa
Cristina
d'Aro,
el
15/11/20.

Pit roig Erithacus rubecula
mort, sense cap ferida. A les
Bateries,
Sant
Feliu
de
Guíxols, l’01/11/20.►
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... d’en Carlos Alvarez-Cros

Els millors llocs per emergir de l’esquelet extern
(exúvia) de la larva de la libèl·lula, estan molt
sol·licitats. Bassa de les Reinetes de Platja d’Aro,
el 19/09/20. ►

◄
Dormidor
d’esplugabous
Bubulcus ibis, al Parc dels
Estanys de Castell-Platja d’Aro,
el 08/10/20.

L’arboç Arbutus unedo és dels pocs arbusts que
mantenen alhora flors i fruits. Prop de la font
Fresca, a Santa Cristina d’Aro, el 19/11/20. ►
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... de la Rosa Matesanz Torrent

Eruga de la papallona de
l'arboç,
Charaxes
jasius.
Durant l'hivern, alenteix el seu
desenvolupmant degut a les
baixes temperatures. Massís
de l'Ardenya. 24/10/20.. ►

◄ Herba de la gota, Drosera
rotundifolia, nodrint-se d'un
insecte que s'ha quedat
enganxat als pèls que té a
les
fulles.
Massís
de
l'Ardenya. 08/11 /20.

Detall de les làmines d'una cualbra
Russula sp. Massís de l'Ardenya.
12/11/20. ►
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UNA IMATGE VAL MÉS QUE...

El 30 de setembre, el nostre
company
Xavier
Salvador
fotografià, a Sant Pol, Sant Feliu
de Guíxols, per primera vegada a
nivell mundial, un exemplar viu de
l’espècie Williamia gussonii. A
Catalunya només havia estat
citada una vegada a Sitges per la
closca. ►

◄
L’11 d’octubre, la nostra companya
Rosa Matesanz sorprengué un
exemplar de xarxet marbrenc
Marmaronetta angustirostris al
Parc dels Estanys de Platja d’Aro.
Es tracta d’una espècie molt rara a
Catalunya i és la primera vegada
que se cita a la vall del Ridaura.

El 08 d’octubre, En Carlos
Akvarez-Cros fotografià, al
Parc dels Estanys de Platja
d’Aro un exemplar d’ànec
mut
domèstic
Cairina
moschata f. domestica que
algú va abandonar. El 16
del mateix mes, apareixia
el seu cadàver depredat.
Aquesta acostuma a ser la
fi dels animals domèstics
abandonats a la natura. ►

Pàgina 32 / 43

Sterna, la revista

015. Setembre - desembre/2020

◄
El 24 d’octubre, el nostre company
Miguel Ángel Fuentes captà com
dos falcons pelegrins encalçaven
un mussol emigrant Asio flammeus
durant el seu viatge migratori front
la costa de Sant Feliu de Guíxols.
És la primera vegada que se cita
de forma segura aquesta espècie
de rapinyaire nocturn a la vall del
Ridaura.

CARTES DELS LECTORS
Podeu adreçar els vostres escrits per aquesta secció al correu: sterna@yahoogroups.com
Recordeu que sempre tindran una connexió amb la natura, no superaran les 250 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.
RECORDS IMAGINARIS
Una cosa bona que ens ha portat la
COVID-19
i
el
consegüent
confinament ha estat el temps per
pensar, per recordar, per imaginar.
Però, es poden imaginar els
records? Evidentment, no. Els
records es tenen o no. De tota
manera, a mi em passa que,
davant d’una fotografia antiga o
d’un text que descriu paisatges
perduts d’èpoques passades, se
m’hi afegeixen altres elements,
com si els recordés. Veig el racó de
Riuet, a Platja d’Aro, ple de
limícoles un dia rúfol de primavera,
uns corriols cama-negres fent niu
als sorrals de Sant Pol o una àguila
pescadora aturada a un penya-segat litoral
guixolenc. Potser, fins i tot, baldrigues i
ocells de tempesta, s’atansaven a la costa
en fer-se fosc per tal d’alimentar els polls
entaforats als nius amagats entre les
roques. I no podria ser que aquests
elements imaginaris fossin uns records
heretats dels meus avantpassats? SÍ, ja ho
sé, els records tampoc s’hereten. Però jo

els tinc i és segur que associo aquests
ocells a aquests paisatges perduts perquè
si no hi fossin, els paisatges estarien
incomplets, no serien reals. I en destruirlos, hem perdut tota una munió d’espècies
que hi eren consubstancials. Ni els nostres
descendents ni la Natura ens ho
perdonaran.
Carlos Alvarez-Cros
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STERNA EN ACCIÓ
A mitjan setembre, veié la llum el catorzè número d'aquesta revista.
El podeu trobar a:

http://www.grupnaturasterna.org/sterna-larevista/ Si voleu col·laborar-hi, envieu un correu
a
l’adreça
de
correu
electrònic:
vallridaura@yahoo.es o al correu de contacte
del
Grup
de
Natura
Sterna:
grupnaturasterna@gmail.com

El 19 de setembre, un equip
de membres del nostre Grup
portaren a terme una desbrossada
a la bassa del Dofí, millorant
notablement
les
condicions
d’observació. No s’havia fet abans
ja que, després de la mort dels
polls d’ànec cullerot, la parella es
va refugiar a la bassa i s’esperava
una possible posta de reposició,
cosa que no ha succeït.
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El 25 de setembre, El Punt
Avui+ es feia ressò dels 30
anys d’existència de la bassa
del Dofí de Castell-Platja d’Aro.
Aquest va ser el primer projecte
del nostre Grup i un element
essencial en la cohesió del
mateix durant els primers anys.
Podeu trobar l’article a l’enllaç:
https://www.elpuntavui.cat/territ
ori/article/11mediambient/1853786-labassa-del-dofi-30-anys.html

El 25 de
setembre,
ens
van
visitar
diversos
membres
de
l’associació
Naturalistes del
Montnegre i la
Tordera, per tal
de conèixer els
nostres
projectes
i
d’intercanviar
experiències.
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El 26 de setembre, el nostre president,
Jaume Ramot, i el nostre consoci Ponç Feliu
participaren com a ponents a una Taula Rodona, a
Rupià, sobre els rapinyaires de l’Empordanet.
De fet, el 24 de setembre, en Jaume i en Ponç,
foren entrevistats a La Radio del Somormujo.
Podeu sentir l’entrevista a aquest enllaç:
https://www.ivoox.com/radio-del-somormujo-prog82-24-audios-mp3_rf_56990153_1.html

Donat
que
les
circumstàncies imposades per
la COVID-19 van impedir una

celebració com altres anys, el cap de setmana
dels dies 3 i 4 d’octubre, es va omplir les xarxes
socials diverses fotografies de natura preses a la
vall del Ridaura per diferents socis del nostre
Grup, per tal de commemorar de manera virtual
el Dia Mundial dels Ocells..
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A primers d’octubre, el nostre
company Ponç Feliu Latorre fou nomenat
nou Director del Parc Natural del Cap de
Creus, per prendre possessió del càrrec
l’1 de novembre. Enhorabona, Ponç, ningú
s’ho mereixia més que tu!
https://www.diaridegirona.cat/altemporda/2020/11/02/gironi-ponc-feliu-noudirector/1071467.html
https://revistabaixemporda.cat/territori-isostenibilitat-nomena-el-gironi-ponc-feliunou-director-del-parc-natural-del-cap-decreus/

El 7 d’octubre, el nostre Grup col·laborà amb
l’Àrea de Joventut de Castell-Platja d’Aro i l’empresa
eco-friendly Sloppy Tunas, a més de l’Ajuntament de
Castell-Platja d’Aro, en la neteja popular de l’entrada
del Parc dels Estanys, el Skatepark de Platja d’Aro i la
desembocadura del Ridaura. Jovent de la Vall: el futur
és vostre!
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El 10 d’octubre, finalitzà un nou
procés d’ampliació i actualització de
dades d’invertebrats marins elaborades
pel nostre company Xavier Salvador
Costa. A més de diverses espècies, s’ha
afegit dos nous grups: Ctenòfors i
Protozous. Com a curiositat, esmentar
que s’ha pogut ampliar la relació de
mol·luscs amb la troballa, per part de
Carlos Alvarez-Cros, d’un antic i curiós
article:
de
Aguilar-Amat,
J.
B.
«Observacions malacològiques XIV:
Contribució a la malacofauna marina de
Sant Feliu de Guíxols». Butlletí de la
Institució Catalana d’Història Natural,
1930, p. 170-3.
El podeu trobar a
l’enllaç:
https://www.raco.cat/index.php/ButlletiIC
HN/article/view/20864

A mitjans d’octubre,
Sterna tornà a denunciar
l’accés il·legal de motos a la
llera del Ridaura. Juntament
amb la Universitat de Girona i
la
Societat
Catalana
d'Herpetologia, el nostre Grup
ha enviat un nou escrit als
Serveis Territorials de Girona i
als caps de província i de
comarca del cos d’Agents
Rurals, informant de les
espècies protegides de flora i
fauna que hi ha a la zona, així
com de la problemàtica del
pas de les motos per la llera
dels Ridaura:
https://www.dropbox.com/s/k8jrxvhoocdzi57/La%20cap%C3%A7alera%20del%20riu%20Ridaur
a.pdf?dl=0

El 17 d’octubre, membres
del nostre Grup plantaren
alguns rètols informatius a
la zona, a l’espera que ho
facin les administracions
responsables.
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A mitjans d’octubre, més
d'una vintena de membres del
nostre Grup iniciaren la seva
participació
en
el
projecte
"Vigilantes del Aire", que té com
objectiu conèixer l'estat de la
qualitat de l'aire de diverses
localitats de l'estat espanyol. A
casa nostra, aquest projecte és
coordinat per la Facultat de
Ciències de la Universitat de
Girona.
https://vigilantesdelaire.ibercivis.es/

El 22 d’octubre, veié la llum un nou llibre de
temàtica naturalística del nostre company
Carlos Alvarez-Cros. Aquesta vegada dedicat a
explicar l’origen i el significat dels noms
científics de les libèl·lules ibèriques.
https://www.tundraediciones.es/index.php?optio
n=com_virtuemart&view=productdetails&virtuem
art_product_id=460&virtuemart_category_id=25
&lang=es

El 7 de novembre, veié la llum el tercer
número de la revista ArtSterna. Aquesta
volta amb la Lluna com a tema central
El podeu trobar a:
http://www.grupnaturasterna.org/artsterna/
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El 17 de novembre, els
nostres
companys
Jaume
Ramot i Josep Ma Bas,
protagonitzaren
un
vídeoreportatge de promoció del Parc
dels Estanys per la Diputació de
Girona, el Patronat de Turisme i
l'Ajuntament de Castell-Platja
d’Aro.
El podeu gaudir al següent
enllaç:
https://www.youtube.com/watch
?app=desktop&feature=youtu.be
&v=Dw1HuAxkwi4

Després de quinze anys
de seguiment i denúncies,
per fi el 3 de desembre es
constatà l'inici dels treballs
d'adequació d'algunes torres
elèctriques de la vall per part
de
la
companyia
distribuïdora.
Aquests
treballs
han d'evitar més
electrocucions
de
grans
ocells com ducs, cigonyes o
àguiles.

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
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Vols ser soci/a de Sterna? És gratis!
Si vols ser soci del Grup de Natura Sterna només ens has 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

Aquestes dades personals no es facilitaran
a tercers, excepte per obligació legal i
només es conservaran durant el temps
necessari per a gestionar la relació que ens
vincula.

Una vegada rebudes, t’enviarem un carnet de soci que podràs imprimir i retallar o portar al
mòbil. Pel fet de ser soci, tindràs prioritat en les activitats del Grup, podràs col·laborar i
presentar iniciatives i rebràs a la teva adreça de correu electrònic les revistes de Sterna.

Per fer coses hem de ser més socis padrins!
Si, a més, vols ser soci padrí i contribuir a les despeses del Grup, pots fer un donatiu anual
de l'import que ens diguis, amb un mínim de 25€, que se’t carregarà al número de compte
corrent que ens indiquis.
Si volguessis fer una aportació
grupnaturasterna@gmail.com

puntual,

posa’t

en

contacte

amb

nosaltres

a

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 al web
del Grup: http://www.grupnaturasterna.org/ i a:
https://es-es.facebook.com/Grup-de-Natura-Sterna164351910300211/
: @grupnaturasterna
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CONTRAPORTADA: ART I NATURA

“Visión artística de la pandemia”, quadre
pintat premonitòriament al 1990 per Carlos
Alonso, pintor, dibuixant i gravador argentí,
nascut al 1929 a Tunuyán (Argentina). Va
viure la dictadura i va perdre una filla. Va
continuar treballant, exiliant-se i permetentse a sí mateix que tota la seva energia i
manera d'entendre la vida es transmetés a
les seves obres, a vegades difícils de
comprendre per ser molt personals dins del

moviment del realisme social. Aquest any
de la pandèmia Carlos Alonso ha retrobat
aquest i d’altres quadres que sota el títol de
“Visión
artística
de
la
pandemia”Possiblement sortiran publicats en un llibre
aquest any o el proper. Estem davant d’un
cas de creació premonitòria sorprenent.
Temi Vives
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