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EDITORIAL 
 
RECONEIXEMENTS MERESCUTS 

Enguany la nostra entitat ha estat 
guardonada amb el premi de recerca local 
Jordi Comas Matamala. Un premi que ens 
omple d’orgull i alhora ens compromet davant 
la societat a presentar un resultat a l’alçada 
de les expectatives. Sota el títol “LA FAUNA 
DE LA VALL DEL RIDAURA”, ens proposem 
un repte pioner a casa nostra: elaborar una 
diagnosi i corpus detallat de totes les 
espècies animals que s’han observat en 
aquesta estimada vall. Realment una tasca 
ingent d’investigació, tant sobre el terreny 
com d’hores d’anàlisi de les dades 
obtingudes. Caldria recordar  que, malgrat el 
premi ha estat atorgat enguany, la llavor fou 
sembrada molts anys enrere. Jo diria, sense 
gaire por a errar, que aquest treball serà el 
llegat d’una generació d’enamorats per la 
fauna local.   
 
Malgrat que el premi econòmic és substanciós, (4.500 euros), no voldria deixar de recordar que 
no cobriria ni la més mínima part de la feina ja avançada i de l’esforç esmerçat per tots els 
voluntaris de Sterna. Amb tot, la dotació del premi serà vital per seguir i millorar la recerca. Amb 
aquest comentari, només intento fer rellevant la importància del voluntariat. De la vital 
necessitat de l’existència d’un teixit cultural que retorni a la societat uns resultats palpables de 

la seva tasca. Per altra banda, recalcar 
el paper de fundacions com la de Jordi 
Comas Matamala doncs, amb el seu 
suport, permet que entitats i particulars 
puguin fer viables aquells treballs 
d’investigació o divulgació que d’altra 
forma serien de dificil publicació. 
 
La Vall del Ridaura ha sofert 
transformacions greus a nivell 
mediambiental en els darrers dos 
segles. La transició d’un sistema primari 
com l’agrícola o el pesquer cap a  un 
model turístic poc reflexiu ha alterat (i 
està alterant) de forma important el  seu 
paisatge i, de retruc, la seva 
biodiversitat. Amb tot, la Vall del 
Ridaura amaga encara tresors naturals 
que la fan única. Un llegat que caldrà de 
l’esforç de tots per preservar. Esperem 
que amb aquest treball, posem els 
fonaments d’una bona gestió medi 
ambiental per els nostres gestors del 
present i del futur. 
 

Jaume Ramot García, 
president del Grup de Natura Sterna. 
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UN CONVIDAT: JOSEP LLORET ROMAÑACH 

 
Neix a Roses el 9 de setembre de 
1971. És biòleg marí (Doctor en 
Biologia per la UB, 2000) i, 
actualment, professor i investigador 
a l’Institut d’Ecologia Aquàtica (IEA) 
i al departament de Ciències 
Ambientals de la UdG. Dirigeix el 
Grup de Recerca “Ecosistemes 
marins i Salut Humana” 
(SeaHealth) i la Càtedra Oceans i 
Salut Humana  
(www.oceanshealth.udg.edu). 
 
Anteriorment, havia treballat al 
CSIC-Institut de Ciències del Mar, 
CNRS de França i Institute for Sea 
fisheries d’Alemanya. Ha publicat 
prop de 70 articles inclosos en 
revistes indexades SCI, un llibre i 6 
capítols de llibre (en editorials 
internacionals i nacionals). A més 
de la recerca, té més de 10  anys 
d’experiència docent a la UdG, on 
ha impartit assignatures de grau de Biologia i Ciències Ambientals i de postgrau dins el Màster 
de Medi Ambient. També ha portat a terme nombroses tasques de divulgació científica (premsa 
local i nacional, xerrades, reportatges, ràdio, TV i webs). L'objectiu de les seves investigacions 
multidisciplinars és millorar el coneixement dels vincles entre la pesca, el medi marí, la quantitat 
i qualitat dels recursos marins i la salut humana. Aquests temes tenen un paper clau en la 
gestió integrada dels recursos pesquers i dels ecosistemes marins en el marc de la nova línia 
de recerca “Oceans i Salut Humana” que està impulsant a Catalunya, Espanya i Europa 
conjuntament amb diferents investigadors europeus  
 
Link a publicacions: https://orcid.org/0000-0002-3917-1152  
Link al grup de recerca i la Càtedra: www.oceanshealth.udg.edu 
 
 
 

ELS PEIXOS MARINS COSTANERS EN EL MARC DEL CANVI GLOBAL 
 
És ben coneguda la importància dels 
peixos per a la biodiversitat i la cadena 
tròfica marina, tant a aigües costaneres, a 
l’ambient pelàgic (superfície del mar)  com 
a l’ambient bentònic (fons del  mar). Aquest 
grup d’animals ha proporcionat a la 
humanitat, durant segles, diferents 
beneficis en forma d’aliments  saludables 
(rics en omega 3, uns àcids grassos 
essencials per al cos humà) capturats per 
la pesca professional o “cultivats” per 
l’aqüicultura i, actualment, en els darrers 
anys, per a l’oci, en forma de pesca 
recreativa, busseig, snorkel, etc.  
 
Totes aquestes activitats aporten 
actualment beneficis socials i econòmics 
per a les poblacions costaneres i beneficis 

per a la salut dels consumidors. Tot i 
aquests beneficis, la pesca i l’aqüicultura 
també van associats a problemes 
ambientals, i de riscos per la salut dels 
consumidors. En relació als peixos 
costaners hi ha modalitats de pesca que 
capturen espècies vulnerables, incloses en 
convenis internacionals per a la protecció 
de la fauna. Entre aquestes espècies hi 
trobem peixos osteïctis costaners com els 
corballs (Sciaena umbra  i Umbrina cirrosa) 
o el nero (Epinephelus marginatus). Les 
espècies vulnerables ho són degut a les 
seves característiques biològiques 
(creixement lent, gran longevitat i potencial 
reproductor baix o reproducció complexa, 
com és el cas de les hermafrodites o les 
que tenen pautes d’aparellament 

http://www.oceanshealth.udg.edu/
https://orcid.org/0000-0002-3917-1152
http://www.oceanshealth.udg.edu/
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complexes), i també pel seu hàbitat 
restringit (moltes espècies viuen al 
coral·ligen, un hàbitat poc extens i fràgil). 
La màxima fragilitat ve representada en les 
espècies d’elasmobranquis (rajades i 
taurons), que estan en una situació crítica 
arreu del món. Finalment, cal enumerar una 
sèrie d’espècies que formen part de la 
captura accidental d’algunes modalitats de 
pesca i que tenen una vulnerabilitat molt 
elevada, com ara els cavallets de mar 
(Hippocampus spp.), les agulletes de mar 
(Syngnathus spp.) i les tortugues marines. 
 
Els estudis efectuats a la Costa Brava i a 
altres zones de la Mediterrània i d’arreu del 

món mostren que l’impacte de la pesca 
sobre les poblacions de peixos vulnerables 
i predadors o top-level predators (és a dir, 
predadors que es troben al cim de la 
piràmide tròfica) és molt important. El fet 
que algunes modalitats de pesca costanera 
siguin selectives (seleccionen individus de 
talla més gran) pot ser, fins i tot, 
contraproduent, ja què acaben afectant 
especialment les espècies que canvien de 
sexe (hermafrodites seqüencials). Cal tenir 
en compte que en alguns indrets de la 
costa, els pescadors artesanals 
competeixen amb els pescadors recreatius, 
tant per l’espai com pels mateixos recursos. 
Com que el nombre de pescadors 
recreatius va en augment i el nombre de 
pescadors artesanals va en disminució, 
s’ha arribat al cas que, en alguns indrets on 
la pesca recreativa és molt popular, les 
captures efectuades anualment pels 
pescadors recreatius s’acosten a les 

captures efectuades pels pescadors 
artesanals.  
 
Pel que fa al canvi climàtic (increment de 
temperatura de l’aigua), els darrers estudis 
a la Costa Brava indiquen que l’increment 
de la temperatura de l’aigua pot estar 
afavorint algunes espècies costaneres 
termòfiles (d’aigües càlides), com el 
trencahams (Pomatomus saltatrix) o la 
barracuda (Sphyraena viridensis) i, fins i 
tot, espècies exòtiques típiques d’aigües de 
més el sud o est de la Mediterrània com 
Dentex gibbosus,  Pagrus auriga, 
Epinephelus caninus i Epinephelus costae, 
tot i què no sembla (a diferència del 

trencahams i la barracuda) que 
es reprodueixin en aquesta 
zona (per tant encara no s’hi 
han “establert”).  
 
Tot i que, en els darrers anys 
s’ha fet un gran esforç 
d’avaluació en els marcs 
internacionals, els resultats 
són encara poc engrescadors. 
Dels estocs avaluats a la 
Mediterrània (de molts encara 
no se’n té dades fiables per 
poder fer una avaluació), s’ha 
determinat que al voltant del 
90% estan sobreexplotats. És 
particularment important, en el 
medi marí, la protecció de 
determinats hàbitats sensibles 
com les praderies de 

posidònia, fons de maërl o grapissar, i 
coral·ligen, que tots ells contribueixen al 
manteniment de la biodiversitat marina i a 
la productivitat dels estocs pesquers. Les 
reserves marines en aquest sentit juguen 
un paper cabdal en la protecció de les 
poblacions de peixos (sobretot els 
vulnerables) i dels seus hàbitats.  
 
En aquest context, les tasques que fa dia a 
dia a la Vall d’Aro el Grup de Natura Sterna 
són d’especial rellevància per a la protecció 
dels peixos i del medi marí en general. La 
gestió dels ecosistemes marins i de la 
pesca va més enllà del que facin els 
governs, i per això és important que els 
grups com Sterna diguin la seva veu i 
emprenguin accions de conservació que 
van molt més enllà d’un territori local, ja 
què tenen, a mar, transcendència global. 
 

Josep Lloret Romañach 
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EL VERITABLE LLOP DE MAR 
 
El llobarro (Dicentrarchus 
labrax) és un peix 
autòcton del Mar 
Mediterrani i de la regió 
temperada de l’Atlàntic 
oriental. És l'única 
espècie de la família dels 
morònids present a 
Catalunya, una família 
amb només 2 gèneres i 6 
espècies al món, de les 
quals, només dues són 
presents a Europa. Tot i 
que és més conegut per 
la seva coloració marina 
grisa, en realitat és molt 
variable en funció de 
l’estat reproductor, l’edat 
i, sobretot, de l’hàbitat. 
Així, quan es troba a 
l’aigua dolça durant molt de temps, adopta 
coloracions daurades o verdoses que 
poden arribar a ser molt intenses, mentre 
que al mar sol ser gris més o menys fosc. 
Vist en viu sotaigua, sol presentar tonalitats 
blavoses, i els juvenils, a més, presenten 
nombroses taques fosques, sobre un to de 

fons més clar que pot variar del gris al 
marró, passant pel verd. Aquest patró de 
coloració juvenil, especialment en aquells 
exemplars que conserven els punts amb 
mides més grans, sovint provoca confusió 
amb el seu parent pigallat del sud, la baila 
(Dicentrarchus punctatus), que, tot i ser 
força similar, presenta una estructura molt 

diferent i, a més, no 
és present a 
Catalunya. 
 
Podríem dir que és el 
llop del mar, doncs és 
el gran depredador 
per excel·lència a les 
zones costaneres poc 
profundes, ja siguin 
de roca, platges de 
sorra, praderies de 
fanerògames 
marines, estuaris, 
llacunes litorals 
connectades amb el 
mar, aiguamolls 
litorals o trams baixos 
de rius, gràcies a la 
seva tolerància als 
canvis en la salinitat i 
la temperatura de 
l’aigua. Perquè, 
efectivament, encara 
que sembli mentida, 
el llobarro no només 
és un peix de mar, 
sinó que el podem 
trobar als rius i, a 
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més, als trams baixos és una de les 
espècies de peix més comuna i el principal 
depredador. Com a depredador generalista, 
consumeix pràcticament qualsevol animal 
que troba, bàsicament peixos, crustacis, 
mol·luscs i anèl·lids, i és capaç d’adaptar-
se ràpidament per explotar un recurs 
abundant, per la qual cosa té un paper 
ecològic enormement important, que està 
greument amenaçat per la sobrepesca, 
degut a que la seva carn és molt apreciada 
i a què es permet la seva pesca durant la 
reproducció, a l’hivern, moment en què 
s’agrupen i són extremadament 
vulnerables.  

 
Hom podria pensar que ja ho sabem tot 
d’aquesta espècie, donat que es tracta 
d’una de les més ben estudiades (a causa 
òbviament, de la importància econòmica de 
la seva pesqueria i de la tradició de la seva 
pesca), però res més lluny de la realitat. Tot 
i que la seva biologia ha estat i segueix 
essent àmpliament estudiada, resta encara 

molt per conèixer sobre la seva ecologia i 
comportament natural, especialment els 
seus moviment estacionals o migracions, 
l’ús de l’hàbitat, la interacció amb altres 
espècies, les conseqüències de la seva 
sobrepesca etc. Per exemple, sabem que 
aquesta espècie es veu atreta per l’aigua 
dolça i que és capaç de remuntar els rius 
molts quilòmetres (sempre que els 
obstacles no els ho impedeixen) i que 
poden viure anys en aigües dolces o 
salobroses sense necessitat de tornar al 
mar, i que la reproducció només pot ser 
efectiva en aigua salada, motiu pel qual, a 
l’hivern molts llobarros abandonen els rius 

per participar en les agregacions marines 
de fresa. En canvi, sabem molt poc d'on i 
per què es produeixen aquestes 
agregacions, i encara menys de quins 
moviments realitzen els llobarros al mar, i 
quina importància real tenen els estuaris 
dels rius per a les poblacions marines. 
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Per això hi ha 
diversos projectes 
científics en marxa 
a la Costa Brava, 
basats en el 
marcatge i re-
captura de 
llobarros i d’altres 
espècies d’interès 
comercial com 
SEA BASS 
TAGGING 
PROJECT 
(instagram.com/se
abasstaggingprojec
t) i el projecte 
RESMED 
(www.resmed.com)
. Existeixen dos 
tipus de marques 
que es fan servir 
en aquests estudis, 
les marques 
acústiques internes 
(fig. 2) i les 
marques externes 
tipus spaghetti 
(figs. 3 i 4). És per 
això que és molt 
important, quan es 
captura un llobarro amb una marca externa, 
trucar ràpidament al telèfon que apareix a 
la marca per notificar la captura, anotar el 

número de marca, data, lloc i mida i pes del 
peix i, si és possible, alliberar l’exemplar 
amb vida. 

 
Miguel Ángel Fuentes Rosúa 

 

UN PERSONATGE 
 

PÍTEAS (˜380 - ˜310 a. C.)  
 
La Grècia antiga no només va donar grans pensadors sinó 
també grans exploradors, que també teníen amplis 
coneixements científics. El més conegut fou Píteas. En un 
dels seus viatges, sortint de  Massàlia (l’actual Marsella), 
amb un trirrem d'uns 45 a 50 metres d'eslora, circumnavegà 
la península Ibèrica i arribà a les costes de les Illes 
Britàniques. En arribar a les illes Shetland, va sentir parlart 
d'una terra àrtica, a sis dies de navegació, anomenada Thule 
(límit, en saxó antic). Va posar rumb nord fins que el mar 
glaçat li va barrar el pas. Alli va observar i descriure 
fenomens com el sol de mitjanit o les aurores boreals. 
 
Aquest intrèpid mariner també va descriure les marees 
(desconegudes al Mediterrani) i les va lligar a les fases de la 
Lluna. No va ser fins al 1687 que Newton en va donar una 
explicació detallada. 
 
Com a reconeixement a les seves aportacions a la Ciència, 
un cràter de la Lluna porta el seu nom. 
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OBSERVACIONS DEL FRUIT DE Posidonia oceanica AL NOSTRE LITORAL 
 
Com a continuació a les observacions 
assenyalades en l'anterior número de la 
nostra revista podem confirmar, avançada 
l'estació hivernal, que enguany hem tornat 
a tenir una alta taxa de floració en les 
nostres praderies de Posidonia oceanica. 
 
Per nombre total de flors, aquest any 
rivalitza amb el 2017 per la primera posició 
en la sèrie formada pels últims vuit anys. I 
amb una gran diferència respecte als 
restants sis anys. 
 
Treballant aïllat com treballo, i amb els 
mitjans de què disposo, m’és difícil poder 
establir quin dels dos anys ocupa la 
primera posició per taxa total de floració. Si 
bé les majors densitats de floració 
continuen sent les registrades la tardor de 
l'any 2017 en els transsectes de Cala 
Vigatà (111 flors per m²) i Cala Ametller (85 
flors per m²), aquests transsectes estaven 
en prats situats a menys de 10 metres de 
profunditat. A partir d'aquesta profunditat 
l'absència de flors va ser pràcticament total. 
Molt diferent ha estat aquesta tardor / 
hivern en què hem pogut observar la flor de 
manera omnipresent i densitats molt 
homogènies, encara que menors a les 
registrades en 2017, en totes les praderies 
de les nostres aigües fins passats els 16 
metres de profunditat. Així, la major 
densitat de floració l'he registrat enguany 
en un transsecte en la zona de Cala Vigatà, 
racó Pescador d’en Prats, a 11 metres de 
profunditat i ha estat de 78 flors per m². 
Transsecte en el qual la tardor 2017 no 
vaig aconseguir observar cap flor. 
Resumint, menors densitats de floració 
enguany però majors superfícies de 
praderia florides. Quin dels dos anys ha 
produït al final més flors? Difícil de 
contestar. Del que no hi ha dubte és que 

les tardors 2017 i 2020 han estat, de bon 
tros, les més florides dels últims 8 anys. 
 
Del que no hi ha dubte és que enguany he 
observat la taxa de producció de fruit més 
alta de la repetida sèrie dels últims 8 anys. 
Així com al gener / febrer de l'any 2018 va 
ser decebedor veure com després d’una 
tardor tan florida la gran majoria de flors es 
marcien sense donar fruit, enguany 
observem una alta producció de fruit; 
sobretot en les cotes més profundes de les 
praderies florides, entre els 11 i 16 metres 
de profunditat. Això és una bona notícia 
perquè suposa l'oportunitat per a aquesta 
planta de poder colonitzar nous espais 
marins. 
 
El procés de maduració del fruit pot durar 
entre 4 i 6 mesos, fins avançada la 
primavera. Al final d'aquest procés el fruit 
s'alliberarà de la planta i serà arrossegat 
pels corrents marins i l’onatge. S'obrirà i 
alliberarà una llavor que podrà acabar 
dipositada sobre el fons marí. Si les 
condicions del fons són favorables, la llavor 
podrà germinar i donar lloc al naixement 
d'una nova planta en un nou espai marí. 
Cal dir, no obstant això, que la taxa d'èxit 
d’aquesta reproducció sexual és molt 
reduïda per a la Posidonia oceanica. 
Aquesta planta es reprodueix principalment 
de manera vegetativa, per clonació de 
rizomes, ampliant lentament la superfície 
de les praderies ja existents. 
 
A les fotos podem observar alguns 
moments del procés de maduració 
d’enguany en les nostres aigües del fruit de 
Posidonia oceanica, conegut també com 
“Oliva de mar”. 

Joan Lázaro Mateo 
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LES CINC FUNCIONS CRUCIALS DELS INSECTES 
  

Es diu que vivim en l’Anthropocè, una 

època caracteritzada pel domini i grans 

impactes que els humans tenen en el 

planeta. Però encara moltes mesures 

indiquen que són els insectes els que 

dominen el món. S’estima que en qualsevol 

moment hi ha 1030 insectes que volen, 

s’arrosseguen, volten, desfilen, estan dins 

de llodrigueres o en les aigües. Si els 

comparem amb la  resta d’animals, les 

xifres són igualment impressionants: 

aproximadament un 80% de tots els 

animals són insectes.  

  

El biòleg Edward O. Wilson 

diu que, si de cop els 

humans desapareguessin, 

“la Terra es regeneraria i 

tornaríem al ric estat 

ecològic que va existir fa 

10.000 anys. Però si els 

insectes desapareguessin, 

seria el col·lapse i el caos”. A 

molta gent els pot encantar 

les papallones o detestar els 

mosquits, però la realitat és 

que els insectes són ignorats 

per la majoria dels humans. 

A banda de la varietat 

extraordinària d’espècies, els 

insectes es troben 

virtualment en tots els 

hàbitats terrestres, incloent els més 

extrems com a 5.000 metres a l’Himàlaia i 

en coves a 1.000 metres sota la superfície 

de la terra. Es troben a les vores de les 

aigües termals i a zones fredes a on poden 

sobreviure al cobrir els ous amb una mena 

de gel d'anticongelant. Els insectes són tan 

petits que un sol arbre pot acollir-ne a 

centenars, ja sigui a la escorça, les fulles, 

fent túnels als troncs i també associats a 

les arrels. 

  

És, per tant, impressionant i alarmant que 

darrerament els científics hagin trobat 

dades que indiquen que el nombre 

d'insectes està disminuint. Això passa a 

zones agrícoles, llocs salvatges i, molt 

probablement, està passant en els nostres 

jardins i patis. Per entendre la importància 

dels insectes, ens cal fer atenció a les cincs 

funcions crucials que tenen a la biosfera. 

 

1. Són aliment fonamental per molts 

animals: ocells, amfibis, rèptils, peixos, 

ratpenats, etc., formant part de casi totes 

les cadenes tròfiques. Es considera que 

una de les causes que les poblacions 

d’ocells s'estiguin reduint és degut a la 

reducció de la població d’insectes. 

 

2. Descomponen i reciclen la matèria 

orgànica. Els insectes mengen les deixalles 

i animals morts i, en fer-ho, lliuren nutrients 

que permeten que els ecosistemes es 

mantinguin actius i la matèria orgànica es 

recicli. Si no fos pels insectes, les deixalles 

i la carronya s’acumularia en terres i 

aigües, reduint el flux de nutrients. 

 

3. Controlen les plagues. Els insectes 

assumeixen la funció dels pesticides 

químics, impedint que les plagues 

destrueixin els cultius. D’aquesta manera 

estalvien bilions d'euros cada any per tres 

mecanismes diferents: I) eviten la 

destrucció de les collites: II) redueixen els 

costos dels controls de les plagues; III) es 

redueix l'acumulació de pesticides tòxics 

tant en els aliments com en els sols i les 

aigües. 

 

4. Són els grans pol·linitzadors. 

Gairebé el 90% de les plantes amb flors 

(arbres inclosos) depenen de la 

pol·linització creuada que fan els animals, 

majoritàriament els insectes. La politització 
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és imprescindible per a la producció dels 

fruits i també per la seva qualitat. Sense la 

pol·linització creuada dels insectes, els 

cultius, tant hortícoles com dels arbres 

fruiters, no es reproduirien. 

 

5. Fertilitzadors del sol. Per 

exemple, el tèrmits i les 

formigues fertilitzen 

constantment el sols 

(especialment en climes càlids). 

Construeixen sense parar túnels 

que airegen i fan flonjo el terra, 

ajuden a retenir l’aigua i 

afegeixen nutrients. S’ha 

comprovat que la introducció de 

tèrmits en terres estèrils, les ha 

convertit en fèrtils en períodes 

d'un any. 

 

Us imagineu ara el desastre que 

significaria que els insectes 

desapareguessin? 

 

Temi Vives 

 

 

 

 

PUBLICITAT (Clínica Veterinària Pou és una empresa col·laboradora de Sterna) 
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UNA D'ESPÈCIES INVASORES 

                                
En un recull de les 
espècies de peixos d'aigua 
dolça presents a la vall del 
Ridaura s'ha arribat a una 
xifra de dotze espècies. 
D'aquestes només cinc 
són autòctones, les seves 
poblacions són relictuals 
quan no han desaparegut. 
Per tant, si veieu un peix a 
una massa d'aigua dolça 
de la nsotra vall, quasi 
amb tota seguretat 
pertenyerà a una espècie 
exòtica.  
 
Aquestes espècies 
introduïdes, no solament 
han desplaçat i eliminat 
(per depredació directa) 
les autòctones, sinó que 
també tenen efectes 
devastadors sobre el medi. 
Uns remenen els llims dels fons, enterbolint 
l'aigua, la qual cosa impedeix que penetri la 
llum i, per tant impossibilita la vida vegetal. 
Molts depreden directament i activament 
amfibis i les seves postes, de tal manera 
que on hi ha aquesta mena de peixos no hi 

ha amfibis. Les poblacions d'insectes 
també pateixen molt. Els peixos petits, com 
les gambúsies, es mengen els ous tan bon 
punt es ponen (vegeu imatge a dalt, a la 
dreta), els més grans, com les perques 
americanes, es mengen tota mena 

d'organismes, des de petits mamífers a 
insectes en totes les seves formes, passant 
per ocells, amfibis, peixos. A la imatge de 
baix, es veu com dues perques americanes 
vigilen un tàndem de libèl·lules en ple 
procès reproductiu. L'episodi va acabar 
amb la depredació de la parella de 

libèl·lules. 
 
 Els principals motius 
d'alliberament de peixos 
exòtics a les nostres aigües 
són: per pescar-los 
"esportivament", per 
controlar les poblacions de 
mosquits, com espècies 
ornamentals o per desfer-se 
mascotes. Totes aquestes 
accions estan prohibides per 
la normativa en vigor. A més, 
com que les espècies 
considerades invasores, com 
la perca americana, no es 
poden comercialitzar ni es 
poden tornar viuves al medi, 
si se'n pesca algun 
exemplar, s'ha de matar i 
deixar-lo a la vora. 
 

Tinguem cura del medi, no alliberem 
espècies al·lòctones i mirem d'eliminar-ne 
les poblacions per tal de restituir l'equilibri 
natural. 
 

Carlos Alvarez-Cros 
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EL MÓN DELS PROTOZOUS: QUÈ SON I QUE FAN. (1) COM SÓN 
ELS PROTOZOUS  
 
Els protozous són éssers vius unicel·lulars microscòpics eucariotes, és a dir que tenen un nucli 
ben diferenciat. La forma i la grandària són molt variables com podrem veure al llarg d’aquesta 
sèrie de notes. Els protozous són més grans que els bacteris, similars als llevats  i més petits 
que els micro-crustacis; la grandària és molt variable des d'alguns micròmetres fins a 
mil·límetres. Viuen necessàriament en medis humits o aquàtics. Es troben en aigües dolces, 
marines, salobres, en les depuradores, en matèria orgànica en descomposició i es poden trobar 
a la sorra de les platges. Alguns 
protozous són els causants de 
malalties als humans i als animals, per 
exemple: el paludisme o malària 
(provocat per la infecció de varies 
especies de Plasmodium);  malalties 
intestinals (Giardia); infeccions de la 
vagina (Trichomonas), infeccions de la 
pell en persones o animals 
(Leishmania). 
  
Els protozous es desplacen utilitzant 
flagells, cilis, pseudòpodes o, fins i tot, 
peduncles retràctils. Per poder-los 
observar és necessari l’ús del 
microscopi òptic amb camp clar, camp 
fosc, contrast de fases, contrast 
interferencial, polarització o 
fluorescència (diferents tècniques de 
la microscòpia òptica) 
 
Els protozous presenten formes molt diferents i els principals classes i tipus són: 
 
 
- Zooflagelats (Clase Zoomastigia) 

 
Es poden apreciar 
els flagels en les 
dues 
microfotografies. 
Normalment en 
tenen un o dos 
posicionats de 
forma caudal. 
Solen ser els més 
petits de tots els 
protozous. 
 
 

 
- Amebas (Classe Rhizopoda) 
 
Les amebes poden presentar-se de moltes formes i tipologies de pseudòpodes (elongacions de 
la cèl·lula amb funcions de captura d’aliment. N’hi ha amb forma de peus i també en forma de 
prolongacions punxants. També existeixen les tecamebes que tenen el cos cel·lular embolcallat 
de un protecció silícia com es veu en la tercera foto. 
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- Actinopodes (Classe Actinopoda) 
 
 
 
Els actinopodes solen 
tenir forma solar i amb 
unes prolongacions 
citoplasmàtiques, tipus 
espícules que utilitzen 
per capturar els 
microorganismes dels 
que s’alimenten.         
 
 
 
 
 
 
- Ciliats (Classe Ciliata) 
 
Els ciliats (amb cilis perimetrals o al voltant de la boca) poden tenir multitud de formes (ovalada, 
en forma acampanada) i poden estar sols o formar agrupacions. Alguns d’ells poden tenir 
simbionts (microalgues tipus Chlorella sp.) dins del seu cos com és el cas del Paramecium 
bursaria o Nassula sp. de les dos últimes fotos. Tots tenen dos tipus de vacuoles (vacuoles 
alimentícies i/o vacuoles pulsatils). La primera la utilitza per digerir els organismes capturats i la 
segona per ajudar a equilibrar la quantitat d’aigua dins de la cèl·lula. 
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- Infusoris suctors (Subclasse Suctoria) 

 
 Els suctors tenen 
tots la característica 
de tenir uns 
tentacles a partir 
dels quals capturen 
les seves víctimes i 
els succionen el seu 
interior. 
 
 
 
 
 
 

-  Radiolaris (Filo Radiolaria) i  Foraminífers (Classe Athalamea) 
 
Els radiolaris i foraminífers 
solen ser organismes marins 
i tots dos es caracteritzen 
per tenir el seu cos protegit 
per una closca silícia. Les 
seves closques buides es 
troben en abundància a la 
sorra del mar. 
 
 
- I també les euglenes  
(Divisió Euglenophyta) que 
tan es poden considerar 
protozous flagel·lats com 

micro-algues per la presència de 
cloroplast i fotosíntesis en el seu 
metabolisme també heteròtrof.  
 
Els euglonofits són 
microorganismes entre els 
protozous i les micro-algues degut 
a la presència de cloroplast al seu 
interior. Solen estar presents en 
aigües amb molta matèria 
orgànica. 
 

Miquel Blasi Roma 
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ANELLES AMB REMITENT CATALÀ: L’ANELLAMENT CIENTIFIC 
D’OCELLS A CATALUNYA.  
 
Enguany s’ha assolit una reivindicació 
històrica en el món del marcatge científic 
d’ocells. Per primera vegada, i gràcies a la 
tenacitat i bon fer de l’Institut Català 
d’Ornitologia (ICO), disposarem d’anelles 
de marcatge amb un remitent propi. Això 
vol dir que a partir d’ara, molts ocells 
portaran la “matricula catalana” arreu del 
món.  
 
La historia de l’anellament o marcatge 
d’ocells salvatges és una llarga i 
apassionant  cursa lligada a la necessitat 
de respostes que l’esser humà sempre s’ha 
plantejat. De fet, els romans ja 
marcaven alguns ocells en 
uns primers intents d’esbrinar 
quina era la seva sort. En 
aquest sentit, la bibliografia 
ens mostra un reguitzell 
d’anècdotes. Una de les 
citacions més antigues 
apareix al 1777, quan va ser 
caçat un ànec, a la Muga, 
amb una placa de llautó que 
mostrava un gravat 
esperançador: “Irlanda”. En 
Carlos Alvarez-Cros,   en el 
seu treball “Ocells i humans, o 
viceversa”, recull un exemple 
encara més sorprenent, l’any 
1.822, fou caçada una cigonya 
a Alemanya que duia una (o 
part) d’una llança travessada 
al coll. Un cop analitzades les seves 
característiques, es va constatar que era 
típica de les tribus subsaharianes. Tot i no 
ser una marcatge intencionat, va donar 
moltes pistes sobre la migració d’aquesta 
espècie.  Ja més a prop de casa, i com a 
anunci del que esdevindria en un futur, el 
diari anglès Morning Post, obria la seva 
edició el 22 de juliol de 1845 amb una 
noticia sorprenent.  Al municipi de Halifax 
(Nova Escocia, Canadà) s’havia trobat una 
oreneta amb un pergamí lligat a la pota on 
hi resava: “ J. Rovira i Calvi, Barcelona 10 
de Març de 1845.” Encara seguint  en 
terres catalanes, l’any 1.881, es va trobar 
una cigonya blanca morta, a Fornells de la 
Selva, que duia una placa de llautó lligada 
al coll amb un fil ferro, col·locada per un 
empleat de correus alemany amb la 
següent inscripció: “REICH POST BERKA 
A W. GERMANIA DEN 27.7.1880/ DETTE 

BITTET UM ANTWORT”. Encara hi ha un 
altre citació ben curiosa de l’any 1.907, 
doncs a Zofinge (Suïssa), es va trobar una 
oreneta amb un tub de suro lligat al coll, i al 
seu interior hi havia un pergamí on es podia 
llegir: ”A can Lluís Albert, som passat 
l’estiuet. Vilabertran 25 agost 1907”. Amb 
tot no fou fins el 1.899 que el científic  
danès H. C Mortesen, pare del sistema de 
marcatge modern, va anellar 164 estornells 
amb anelles metàl·liques on constava un 
codi numèric individualitzat, i una adreça de 
remitent.  
 

Actualment, l’anellament d’ocells s’ha 
estandarditzat sota criteris científics, per 
convertir-se en una eina vital pel 
coneixement de la biologia dels ocells. La 
seva gestió a nivell europeu recau en la 
coordinadora EURING, (European Union 
for Bird Ringing),   que coordina les 
diferents centrals d’anellament nacionals. A 
Catalunya, tot i ser pioners, juntament amb 
el País Basc, en el marcatge científic 
d’ocells, sempre s’havien emprat anelles de 
remitents no catalans. Primer amb anelles 
del ICONA, i darrerament amb el remitent 
Aranzadi, les anelles d’origen del País 
Basc.  Enguany, Catalunya tindrà les seves 
pròpies anelles. Per tant, i per primera 
vegada, veurà la llum una reivindicació 
històrica dels anelladors catalans. A Partir 
d’ara, l’Institut Català d’Ornitologia passa a 
ser una oficina d’anellament pròpia i 
membre de ple dret de la central europea 
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EURING. L’ICO, compta amb 280 
anelladors a Catalunya, que marquen una 
mitjana de de 65.000 aus anualment. Amb 
els seus 45 anys d’història, s’han marcat 
prop de dos milions d’ocells de 383 

espècies diferents. A part del gruix dels 
resultats, l’ICO està considerat una de les 
entitats amb més prestigi a nivell europeu,  
donada la gran tasca, divulgadora i 
científica en diferents camps de 

l'ornitologia.  
 
Des de el Grup de Natura 
Sterna, també aportem el 
nostre granet de sorra a 
aquest projecte. Les 
diferents campanyes de 
seguiment de rapinyaires 
nocturns o les jornades 
d’anellament locals són 
part d’aquesta gran tasca. 
Ja frisem per veure quin 
dels ocells de la Vall del 
Ridaura serà l’afortunat en 
lluir la primera anella 
catalana. 

 
Jaume Ramot García 

 
 
 
 

 
 
PUBLICITAT (FARMÀCIA MONTSE FÉLEZ és una empresa col·laboradora de Sterna) 

 

Av. de la Platja, 68, 17249 Castell-Platja d'Aro, Girona  Tf. 972 81 85 43 
montserratfelez@cofgi.org  
Obert de dilluns a dissabte: 9:00 a 13:30  i 17:00 a 20:30 
http://www.farmaciamontsefelez.com/ca 
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FANTASIES I UTOPIES, RIUS, PAISATGE I NATURA.  
 
Avui, durant festes de Nadal, m’ha vingut 
de gust escriure un text diferent dels que 
faig normalment en aquesta revista. 
Normalment descric fets científics que es 
coneixen de la nostra fauna, intento que 
s’entengui el millor possible per tal de fer 
una mica de divulgació, gaudint tant 
d’escriure-ho de manera entretinguda i 
posar els coneixements en ordre, com 
també del fet de saber que més gent 
coneixerà millor la natura llegint-ho. Aquest 
cop, però, m’ha vingut de gust somiar, i és 
que per festes sempre em ve de gust en 
algun moment posar-me un bon «Senyor 
dels Anells» a la tele i aprofitar les llargues 
hores nocturnes per no fer res i pintar-me 
mons diferents. 
 
Aquest canvi d’enfocament ve del fet que 
fa poc vaig tindre una conversa amb un 
company sobre quin era l’hàbitat original, 
el natural, dels amfibis «de bassa» que 
tenim a la nostra terra. Els «de bassa» són 
els amfibis que els agrada que en les 
seves fases aquàtiques no hi hagi gaire 
corrent. Tritons, gripaus corredors i 
d’esperons, gripauet de punts, reinetes... i 
pels que no entengueu l’enigma, l’explico: 
moltíssims d’aquests amfibis viuen ara en 
grandíssima part en ambients creats pels 
humans: basses agrícoles, petites 
rescloses i tolles artificials a rieres, 
safaretjos i rentadors amb parets 
escalables, dipòsits... i llavors, a on vivien 
abans de la nostra arribada? Hem sigut els 
promotors d’aquestes espècies? És 
simplement gràcies a nosaltres que hi pot 
haver bones poblacions de gripau 
d’esperons i de tritons a la plana de la 
Selva? Però tot fa indicar que ja hi eren! 
...així doncs, com era el món batraci abans 
de la nostra arribada, on vivien, per on es 
movien? Una opció és simplement, els 
grans aiguamolls naturals. Molts els hem 
convertit sovint en una munió de canals 
fondos, rectes i civilitzats a on hi viuen 
crancs rojos, blaus (quin serà el següent 
color?) i altres terrors en forma de peixos 
exòtics de mides i costums que pels amfibis 
deuen ser com el Leviatan, el monstre marí 
bíblic. Pràcticament no queden tritons als 
aiguamolls de l’Empordà –va ser una gran 
alegria, quan fa poc va resultar que en 
quedava algun en algun racó– , i prou 
feines hi tenen algunes de les altres 
espècies que us he dit de sobreviure-hi. 
Podrien ser els aiguamolls doncs, l’ambient 

original? Pot ser, però aquesta hipòtesi 
només ens soluciona la part costanera de 
l’enigma, si estem disposats a acceptar la 
solució. Hi ha zones senceres de la 
geografia catalana que, si no fos per les 
obres humanes, allò anomenat com el 
patrimoni o cultura de l’aigua, costa 
d’imaginar que hi hagués alguna població 
d’amfibis de bassa. Però hi eren. I com que 
hi eren volia explicar-ho somiant amb la 
Vall d’Aro. 

 
Plou. Plou fort, un aiguat de tardor que ja 
dura tres dies amb vent de llevant, que 
porta olor de sal i un cel gris a on, a 
estones, no s’hi veu a on comença la pluja i 
acaba el núvol. El bosc queda amarat, el 
fang xopeja, i els xaragalls s’omplen, 
s’ajunten, es barregen, i es sumen enmig 
d’un bosc de trèmols, salzes, freixes, i oms 
a on el Ridaura neix i comença a rugir. 
Passen les hores i empitjora la violència, 
però la cortina fina d’aigua no perdona, no 
frena. La massa marró ja inclou petits verns 
i àlbers i els fa baixar avall, a on el curs es 
va ajuntant amb altres torrents, de la Deu, 
de Salenys, en diem ara, tot i que, com el 
Ridaura, en realitat, encara no tenen ni 
nom ni amo. La riuada té tanta força que 
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tomba un grup de grans pollancres, que li 
embussen el pas, ancorats a antics 
companys. És igual. El riu puja de nivell, 
troba una nova via i esquiva la palissada 
gegant de fusta tot aplanant-se un altre 
camí, lateral, nou. I així arrasa, amb esses 
assassines mitja vall, arrenca tones de 
pedra, sorra, grava, i amb ells aranyoners, 
arços, evònims i canyissos. Sense 
compassió. Amb l’aigua hi baixen barbs, 
bagres i anguiles despistades, larves 
d’esparver d’aigua i de salamandra, i 
petites granotes verdes que, a diferència 
del adults més 
experimentats, no 
s’han vist a venir 
l’avinguda i ara la 
naveguen. El riu 
canvia el curs a 
plaer, sense 
impediments, 
arrabassa, crea i 
transporta fins que 
arriba a Riuet i topa 
amb el mar. El mar, 
furiós, no només no 
vol donar-li la 
benvinguda sinó que 
ell també vol envair la 
vall. El xoc inunda 
tota la plana que 
coneixem com Platja 
d’Aro, ara encara una barreja de joncedes, 
petites zones de dunes i algunes salzedes 
en una plana sense cap mena 
d’arquitectura rectilínia, caòtica, feta de la 
manera com només la natura sap ordenar 
el caos. Durant uns dies, en que canvia el 
vent i s’asseca el cel, aquesta plana encara 
es manté com una gran làmina marró 
esquitxada de capçades verdes i grogues. 
 
La vida, poc a poc, torna a lloc, es refà. 
Alguns peixos, que han cavalcat amb èxit la 
riuada, han trobat el que sembla un toll molt 
bonic a la plana per reposar, però ailàs, 
aquest acaba essent una bassa tancada un 
cop el riu es decideix pel nou curs. Acaben 
com a carn de canó per serps d’aigua, i tots 
junts son carn de canó per agrons, 
martinets, cigonyes, visons i llúdrigues, que 
alhora van passejant al llarg del nou curs 
tot descobrint nous llocs per fer niu i noves 
pedres per cagar-hi i marcar territori. Els 
abellerols fan forats per criar als talussos 
que han nascut de la destrossa, i els 
castors refan petites preses que tenien al 
tram mig del riu, que s’estalvien de tallar 
arbres, que ja n’hi ha ple de tombats, per 
donar i per vendre. Feina fàcil. Els tritons 

esperen impacients el final de les obres, 
mirant com jubilats la feina d’enginyeria 
mamífera. Alguns nous tolls, fets amb la 
riuada, s’assequen intermitentment i, en no 
tindre peixos, s’omplen de capgrossos 
gegants de gripau d’esperons i de tòtil. 
Alguns altres tolls, massa grossos i massa 
fondos, no s’assequen mai i es 
converteixen en petits estanys envoltats de 
troncs morts, el lloc preferit de les 
tortugues, addictes al sol. Aquestes 
conviuen a l’aigua amb anguiles que 
s’aniran fent gegants matant de tot el que 

puguin de peix i de granota verda i de tot 
tipus d’invertebrats, fins el dia que una altra 
riuada els hi permeti marxar cap al Carib a 
criar. Els blauets, van d’una banda a l’altra, 
segons els vingui de gust menjar capgròs o 
peix. Als aiguamolls més grossos de prop 
de mar que es connecten amb el riu i no 
s’assequen mai, les bagres, bavoses de riu, 
escanyagats, i barbs s’hi multipliquen, els 
llobarros i llises hi entren quan hi ha 
temporalet. 
 
L’herba creix fresca a les clarianes que han 
nascut de l’arrasada d’arbres, i a sobre 
d’aquesta s’hi llencen els ramats locals de 
tarpans, bisons, urs i cérvols. El conills i les  
llebres agraeixen la tallada de gespa, la 
bona terra i el sol que fa que les plantes es 
mantinguin baixetes i fresques com els hi 
agrada. Els cabirols també hi pasturen, i els 
senglars fan l’agost remenant totes les 
acumulacions de branques i fulles en cerca 
de restes vegetals comestibles i petits 
animalons que puguin agafar-hi 
desprevinguts. Les tolles de fang, nues de 
vegetació que fan servir per desparasitar-
se, i a on també s’hi passegen tots els 
altres grans animals, acaben amb la terra 
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compactada, quan plou 
acumulen prou aigua 
com perquè els gripaus 
corredors hi puguin 
criar. Els fills triaran 
entre les noves basses 
de rereduna, tolls 
laterals del curs 
d’aigua que han 
quedat sense peixos, i 
el propi fangueig a on 
van néixer. 
Paradoxalment, tot i 
que ho ha fet tot el riu, 
hi ha basses sense 
peixos de sobres. Fins 
i tot hi ha uns prats que 
s’inunden, que són els 
preferits no només dels 
herbívors sinó també 
dels lludrions, vidriols i 
del gripauet de punts. Els petits rierols de 
curs intermitent dels laterals de la vall, amb 
tollets naturals de pocs peixos, acullen una 
barreja d’amfibis de bassa i de rierol. Els 
simpàtics castors ja hi han acabat les 
obres, i a l’aigua s’hi troben des de 
granotes verdes i gripaus comuns fins a 
totes les salamandres i tritons que et 
puguis imaginar. El riu no s’asseca mai, 
corre tot l’any, així com les rieres de Sant 
Feliu i els aiguamolls de les Escoles. Una 
parella d’àligues pescadores ha decidit que 
tot plegat és un lloc collonut i hi ha fet niu. 
Els llops de les Gavarres baixen, cada dia 
puntualment en despuntar el sol, a matar 
alguna desafortunada presa, i els óssos 
patrullen les vessants tot menjant cireres 
d’arboç però sense treure mai l’ull de sobre 
dels joves cabirols inexperts. 
 
I bé, podria seguir somiant una estona més, 
ja que segur que m’he deixat alguna de la 
vostra fauna o flora preferida... i segur que 
m’ha faltat parlar de molts altres processos 
naturals com els incendis, per exemple. 
Simplement he fet aquest exercici per no 
només gaudir imaginant com hauria de ser 
una conca fluvial com la nostra però verge, 
sinó per reflexionar... hi ha moltes 
preguntes per fer-nos: com pot ser que això 
sembli part d’una pel·lícula de fantasia i 
aventures quan no m’he inventat CAP 
espècie ni paisatge que no fos, en el seu 
moment, i amb molta probabilitat, propi de 
la nostra vall? Quins son els barems que 
ens hem acabat creient per parlar d’una 
zona «natural»? Quina d’aquesta vida 
original autòctona podem compatibilitzar 
amb la nostra? Quina d’aquesta vida i 

paisatge seria fins i tot més barat per 
nosaltres de trobar la manera de 
compatibilitzar amb la nostra (o com a 
mínim, si ho haguéssim pensat a temps) en 
comptes de destruir-la o intentar civilitzar-
la? Si deixéssim prou espai al Ridaura i li 
retornéssim tota la despesa d’aigua en 
golfs, per exemple, n’hi hauria prou per 
aconseguir una petita simulació del que he 
somiat? Un cop recuperats, quanta 
d’aquesta producció i serveis ecosistèmics 
podríem gaudir si ho sabéssim fer 
sosteniblement? Quants de calers ens 
estalviaríem en compensar inundacions i 
destrosses de passejos marítims totalment 
previsibles i repetitius? Un cop recuperada 
la natura, seria possible una caça 
sostenible dels animals de la zona? Una 
tala sostenible de fusta sense canviar el 
nucli d’aquest ecosistema? Si haguéssiu de 
poblar la vall d’Aro d’éssers humans i us 
donessin, com déus de l’Olimp, la 
possibilitat de dissenyar unes ciutats i 
fundar-les perquè hi visquéssim, com i a on 
les fundaríeu per fer-les compatibles amb 
tot això? Com dissenyaríeu una agricultura 
i ramaderia que pogués conviure amb 
aquest somni que us he descrit? I au, ara ja 
podeu somiar vosaltres també. Fins aquí el 
meu text d’avui. 
 
Potser podeu pensar que sóc un il·lús però 
a vegades cal somiar. Només imaginant un 
mon perfecte ens hi podrem acostar alguna 
vegada. Si som incapaços de somiar que 
és possible conviure amb la natura ens 
envairà el pessimisme i perdrem. I no 
podem perdre, que ens hi va, 
probablement, la vida. 

Eudald Pujol Buxó 
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UN LLIBRE (O DOS) 
 

PEIXOS CONTINENTALS DE CATALUNYA 
 
Autor: Enric Aparicio 
Edita: Lynx Edicions 
Any: 2016. 
Pàgines: 251  
 
És el primer llibre dedicat exclusivament als peixos 
dels sistemes fluvials del nostre país, i és el resultat 
de molts anys d’una dedicació entusiasta per conèixer 
millor els nostres peixos continentals i l’ecologia dels 
ambients on viuen. La part principal del llibre es centra 
en la identificació de les espècies de peixos. Per a 
cada espècie es proporciona una fitxa amb fotografies 
d'alta qualitat i informació sobre el seu hàbitat, 
biologia, distribució i estat de conservació. En total, es 
tracten 29 espècies autòctones i 30 espècies 
introduïdes que habiten les aigües continentals de 
Catalunya. En altres capítols es descriuen diferents 
aspectes de la biologia dels peixos com la morfologia, 
el creixement, la reproducció, l’alimentació i el comportament, així com informació bàsica sobre 
els impactes ambientals que amenacen als peixos i els ecosistemes aquàtics. Aquest llibre 
constitueix una valuosa guia per als naturalistes, estudiants, pescadors, científics i qualsevol 
persona interessada en la vida dins dels nostres rius, estanys i embassaments. 
 

 
PEIXOS LITORALS 
 
Autors: Mikel Zabala, Antoni Garcia-Rubies, Jordi Corbera 
 
Edita: Escola del Mar, Centre d’Estudis Marins de 
Badalona, Àmbit de Medi Ambient i Sostenibilitat, 
Ajuntament de Badalona 
 
Any: 2005. 
Pàgines: 196 
Disponible a: 
https://www.researchgate.net/profile/Jordi_Corbera/pu
blication/236117534_Peixos_litorals/links/00b7d5161a
8c186797000000/Peixos-litorals.pdf 
 
Quan fullegeu aquest llibre us adonareu que no és 
una guia més. Hi descobrireu els peixos vius, veureu 
com es comporten, com es reprodueixen, on viuen, 
com neden i, també, com podem identificar i 
reconèixer les diverses espècies. Les fotografies no 
són d'aquari, de museu ni de llotja de pescadors, sinó 
que copsen els peixos en el propi entorn natural. 
 
Peixos litorals, doncs, ens convida a observar i 
conèixer el patrimoni natural del nostre mar. Però la 
voluntat divulgativa que duu a terme l'Escola del Mar 
no és sols didàctica, sinó que forma part d'una pedagogia conscienciadora que acompanya 
l'atractiu de conèixer els peixos, el deure de protegir, divulgar i potenciar el nostre litoral, 
l'entorn mediterrani, tan local, tan global. 

https://www.researchgate.net/profile/Jordi_Corbera/publication/236117534_Peixos_litorals/links/00b7d5161a8c186797000000/Peixos-litorals.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Jordi_Corbera/publication/236117534_Peixos_litorals/links/00b7d5161a8c186797000000/Peixos-litorals.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Jordi_Corbera/publication/236117534_Peixos_litorals/links/00b7d5161a8c186797000000/Peixos-litorals.pdf
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UN WEB 
 

 
OBSERVADORS DEL MAR http://www.ornitologia.org/ca/index.html 
 

Aquest és un portal de ciència ciutadana 
per a la investigació marina. Demana 
col·laboració per tal de  trobar evidències 
que escapen a l'abast de la comunitat 
científica que estudia el mar en tos els seus 
aspectes. Residus, escalfament global, 
pèrdua de biodiversitat, alteració dels 
hàbitats… El mar està canviant. 

 
Aquest web anima a descobrir les diverses 
maneres de participar i els diversos 
projectes que lidera, en els que es pot 
implicar qualsevol persona per tal d’ajudar 
a intentar comprendre millor la 
transformació del medi marí.  

 
 

UNA FRASE (O DUES).  
 
Segueix el riu i trobaràs el mar. - Proverbi-. 
 
Necessito el mar perquè m’ensenya -Pablo 
Neruda-. 
 
 

UN REFRANY (O DOS). 
 
Mar plena i vent de fora, el cel està si plora 
o no plora. 
 
A temporal ferm, mariner de tremp.  

UN PENSAMENT. 
 
Catalunya ha perdut el 25% de la fauna 
salvatge en 20 anys.   
 
https://youtu.be/6r_C9OKCTxs  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ornitologia.org/ca/index.html
https://youtu.be/6r_C9OKCTxs
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UN CAS DE L'ESTEL I L'ORIOL: PEIXOS     

                                
Fa uns dies que l’Estel i l’Oriol han 
començat el nou curs. Quan arriben a ca’ls 
avis, tot és explicar com ha anat el primer 
dia, la retrobada amb els companys de 
l’any passat, els professors nous... 
 
-L’Oriol té un profe nou que es diu Peix, 
Carles Peix. -diu l’Estel.  
 
-Ja sabeu que un peix fora de l’aigua és un 
“pescadu”, no? 
 
-Aví! Ja està bé, eh! -renya l’àvia. 
 
-No he pogut evitar-ho. No he dit res. Nens: 
esborreu-ho, eh! 
 
Com que ambdós es miraven 
enriolats, l’avi mira d’arreglar-
ho. 
 
-De fet, en català no es fa cap 
diferència entre la paraula que 
anomena un peix al seu medi i 
un de pescat. En castellà, en 
canvi, sí. I, mira quina 
casualitat, a que no sabeu què 
ha preparat l’àvia per dinar?  
 
-Peix? -preunta l’Oriol poc 
convençut. 
 
-Anxoves arrebossades! -diu 
l’àvia amb un somriure d’orella 
a orella. 
 
Els nens esclaten amb tot d’exclamacions 
d’alegria. Encara que pugui semblar 
estrany, és una de les seves menges 
preferides. 
 
-Les podré arrebossar jo? 
 
-No, ja les tinc preparades i a punt per 
posar-les a la paella. El què hauríeu de fer 
és anar a buscar unes tomates ben 
madures, per acompanyar-les. 
 
-Va, anem. -Diu l’avi. 
 
Camí de l’hort, travessen la riera. 
 
-Eren fresques, les anxoves; les he pescat 
de bon matí, aquí mateix, a la riera. 
 

L’Estel no li fa ni cas, però l’Oriol... Al cap 
d’un moment diu, ben seriós. 
 
-Si les anxoves viuen al mar!  
 
-I què, hi ha peixos que tant viuen al mar 
com als rius, mira les anguiles o els 
salmons. 
 
-Aquests sí, però les anxoves no. -Replica 
l’Oriol amb to beligerant. 
 
-Molt bé, noi. Tens tota la raó. Les anxoves 
només viuen al mar. 
 
-Però hi ha peixos a la riera? -Pregunta 
l’Estel. 

 
-Aquí baix no, perquè cada estiu sol 
assecar-se, però cap a la capçalera encara 
hi ha barbs, barbs de muntanya. 
 
Els nens se’l miren amb un dubte ballant a 
la mirada. 
 
-No em cregueu? Doncs si voleu, demà 
fem una excursió aigües amunt i us els 
ensenyo. 
 
-Segur que ens enganyes per fer-nos 
caminar i deu ser molt amunt. 
 
-Va, no siguis vaga, que val la pena. 
 
-Sí, sí, anem-hi. Jo els vull veure! 
. 

Carlos Alvarez-Cros 
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UNA ACTIVITAT: APRENEM I PINTEM PEIXOS 

 
Al número 12 de la nostra revista ja vam 
aprendre algunes coses bàsiques sobre els 
peixos, aquests animals meravellosos que 
viuen i donen color a les aigües del mar, dels 
estanys i dels rius. 
 
Hi ha però, uns peixos que els agrada sortir de 
l’aigua a fer petites excursions per tal 
d’alimentar-se del que deixa al descobert el 
mar quan es retira amb la marea baixa. Són els 
anomenats saltadors del fang. No els busqueu 
per aquí perquè són propis de costes tropicals. 
 
El cas és que s’arrosseguen i salten gràcies a 
les aletes pectorals modificades que semblen 
potes.  
 
Per respirar, com tots els peixos, ho fan a 
través de les brànquies, però també poden 
obtenir oxigen a través de la pell, que sempre 
han de mantenir humida.  
 
Algunes espècies tenen una mena de ventosa 
ventral que els permet enfilar-se a superfícies 
llises, pràcticament verticals, tot un espectacle. 
 
Au, a pintar! 
  
A aquest enllaç:  
http://www.supercoloring.com/coloring-pages/mudskippers?colore=online podeu pintar 
fàcilment el dibuix des del mateix ordinador. 
 
 
 

UNA SOPA DE LLETRES 
 
Busqueu les següents 

 paraules: 
 
Peix  Saltador 
Brànquies Fang 
Oxigen  Marea 
Aliment  Excursió 
Ventosa Vertical 
Humitat  Pell 
 

 

      UNA ENDEVINALLA  
 

        Visc a l’aigua, 
puc semblar una granota,  
i salto i m’enfilo sense potes. 

 
 

I A B I U O C I O V E C R A

A C N F A N G E E E R E C O

H I I O T L E R A N A B E I

U L E F X E T E N T R E X O

R L S I H I R E I O U B C T

A E E A C U G A U S R E U L

U P S A O T M E I A T U R T

F I L D R N E I N I A O S I

M A R E A E S Q T T E S I I

V E U G O M U C I A L I O N

U R E Z A I R O D A T L A S

A E I A E L E A U E E E A L

E L I S T A P O R O P A C A

C F L N E S E R U F U E I R

http://www.supercoloring.com/coloring-pages/mudskippers?colore=online
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UN PARELL D'OCELLS I HUMANS, O VICEVERSA  
 
 
 

¡AL LORO!               (escrit el 12/02/18) 
 
Podrà agradar o  no, però és innegable que 
ha deixat petjada en més d'un i més de dos 
aspectes. Un personatge particular, en 
Joan Laporta. Un dels fets que va 
incrementar notablement la fama d'aquest 
ex-president del Barça fou el discurs que 
pronuncià, l'abril de 2008, a la XXXI 
trobada mundial de penyes barcelonistes, a 
l'Hospitalet de Llobregat. Fou un discurs 

declamat en un to encès, amb algunes 
frases que, avui, en un altre context, també 
podrien estar de rabiosa actualitat: "Y me 
están embaucando algunos de ustedes, y 
eso es lo que no me gusta... ¡Que nos 
embauquen! ¡Que nos engañen! ¡Eso no 
me gusta nada! ¡No caigan en la trampa!" i 
despès afegí el famós "O sea que: ¡al loro! 
¡Qué no estamos tan mal, hombre!". I així, 
aquest discurs sempre serà recordat com el 
del "al loro". 
 
Però, què vol dir i d'on ve aquesta 
expressió? El significat és clar i estar "al 
loro" vol dir estar atent, estar informat. Una 
altra cosa és el seu origen. Una teoria es 
remunta a la Guerra Civil espanyola. 
Sembla que els soldats aliats italians deien 
"sono loro" (són ells) quan detectaven un 

avió republicà. Hi ha, 
però, una altra teoria que 
sembla més versemblant i 
més actual. Durant el 
moviment musico-cultural 
dels anys vuitanta del 
segle passat, anomenat Movida madrileña, 
el "loro" era com es coneixia, en argot cheli, 
l'aparell de ràdio. Així, estar "al loro" voldria 

dir estar al costat de 
la ràdio i, per tant, 
estar ben informat, si 
s'estava atent. És de 
suposar que la 
paraula lloro seria 
una assimilació per 
denominar la ràdio, 
donada la suposada 
qualitat d'animal 
parlant d'aquell. En 
tot cas, si no han 
estat ensinistrats 
especialment, la 
majoria de lloros 
imiten i repeteixen el 
so de paraules i 
frases, sense 
comprendre el seu 
significat real, de la 
mateixa manera com 

poden reproduir altres sons. Per una 
vegada doncs, el terme lloro perdé el seu 
significat pejoratiu i l'ocell fou elevat a una 
categoria superior, en identificar-lo amb la 
informació i la immediatesa en la 
comunicació que oferia la ràdio front els 
altres mitjans de comunicació més lents, 
almenys en aquells moments. Avui ja és 
una altra cosa. 
 

Carlos Alvarez-Cros 
 
 
 

Fragment del discurs disponible a l'enllaç:  
https://www.youtube.com/watch?v=-

ho74Nfi0uI 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-ho74Nfi0uI
https://www.youtube.com/watch?v=-ho74Nfi0uI
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ELS NOMS DELS “PESCADOS” DE JOSEP PLA 
 
Estic enfeinat buscant dades antigues de la 
fauna de la vall del Ridaura. Cerco a velles 
publicacions digitalitzades i, com que els 
cercadors no sempre acaben de 
funcionar bé, no tinc més remei que 
buscar als índexs o repassar pàgina a 
pàgina. La feina és feixuga i avorrida. Hi 
ha molt poca cosa i la major part de les 
hores passen sense cap troballa. De 
vegades trobo alguna cosa que no em 
serveix però que m’encurioseix. És el 
cas d’un article escrit en castellà i signat 
per José Pla, titulat “Pescados con 
nombres de animales terrestres”*, 
publicat a la Revista de S’Agaró, a 
l’estiu de 1953. 
 
Aquesta revista va ser fundada el 1935 
per Josep Ensesa Gubert, impulsor i 
promotor de la urbanització residencial 
de S’Agaró, i es va publicar fins el 1974, 
amb un lapsus entre 1936 i 1949, 
provocat per la Guerra Civil. Pla en fou 
un col·laborador habitual, junt amb 
altres noms il·lustres com Josep Ma de 
Segarra, Néstor Lujan, Sempronio, 
Jpsep Ma Espinàs i molts altres. 
 
Tornant a l’article que ens ocupa, 
resulta que, sense tenir-ne coneixença, 
fa anys havia començat a fer un recull 
de noms d’ocell que també eren aplicats a 
peixos, que ves a saber a on para. Per això 
el meu interès.  
 
Al seu escrit, Pla, bon coneixedor de la 
fauna marina, repassa alguns noms 
vernacles de “pescados”,  peixos i altres 
animals marins, com llagosta, rata, gat, 
cigala, porc, burra o burret, gallina, milà, 
aranya, cabra, cabrot, erissó, guilla, 
garneu, vaca serrana, cargol, cavall de mar 
o llop. I busca, un per un, una explicació 
plausible a l’aplicació d’aquests noms a 
animals terrestres. Molt en la seva línia, 

obvia qualsevol referència etimològica i, 
amb un subjectivisme molt seu, dona una 
solució a cada una de les parelles de noms. 

Mentre que en algunes la similitud animal 
és evident, en altres no ho és tant i 
llavors... “De la misma manera que al milà 
(pájaro de altura) se le atribuye sin duda 
una importància parecida al Milà (pescado 
de fondo, grande animal, soberbio y de 
gran categoría).” 
 
I, com no podia ser d’altra manera, parlant 
de “pescados”, Pla no es va poder resistir a 
fer diverses al·lusions gastronòmiques. 
 

Carlos Alvarez-Cros 

 
* Disponible a l’enllaç: 
https://xacpremsa.cultura.gencat.cat/pandora/viewer.vm?id=0001205395&page=1&search=&la
ng=ca&view=premsa  
 

 
 
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. 
 
 

https://xacpremsa.cultura.gencat.cat/pandora/viewer.vm?id=0001205395&page=1&search=&lang=ca&view=premsa
https://xacpremsa.cultura.gencat.cat/pandora/viewer.vm?id=0001205395&page=1&search=&lang=ca&view=premsa
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L'AIGUA DE MAR 
 
La composició de les nostres llàgrimes i del 
líquid extracel·lular del nostre cos és la 
mateixa que la de l’aigua del mar. Sota 
aquesta premissa, René Quintón va deduir 
que la vida sobre la Terra va començar al 
mar quan el planeta era cobert pels 
oceans. Les nostres cèl·lules neden en 
aigua marina i cada espècie té un grau de 
concentració salina segons l'època de la 
seva aparició. Els vertebrats necessitem 
pel nostre funcionament cel·lular el medi 
marítim d’origen. 
 
Per aquest raonament, 
estem lligats a l’aigua. 
En realitat, som aigua 
salada en un 
percentatge del setanta 
cinc per cent al néixer, 
quasi coincident amb el 
percentatge d’aigua 
que hi ha a la Terra. 
Hermes Trimegisto va 
dir: “Tot el que és a 
baix és a dalt i tot el 
que és gran és 
contingut en el que és 
petit”. L’ésser humà, 
com a espècie, és 
nociu pel planeta, però 
es veu més el que 
destruïm a la terra que 
al mar; fent una 
analogia amb el nostre 
cos, veiem més una 
ferida a la pell que una 
manca de ferro a la sang. Pensem que 
igual que estem contaminant el mar amb 

totes les deixalles que generem i depredant 
els seus habitants, ho estem fent amb el 
nostre cos.  
 
René Quinton va començar a treure aigua 
d’un determinat lloc de les costes de 
França i d’una determinada fondària. Amb 
aquesta aigua tractava malalties en restituir 
el líquid original del cos del malalt. Avui dia 
encara s’utilitza com a complement 
nutricional.  Podeu provar de fer un arròs a 
la cassola amb aigua de mar i en veureu el 
resultat. 

 
Esther Pardo Gimeno

 
 
 

UN HAIKÚ 
 
 

Sobre el mirall de l'aigua 
s'hi recolza el sol... 
en amagar-se la nit. 

 
 

Esther Pardo Gimeno 
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UN ARBRE 
 

ALADERN  – (Rhamnus alaternus)
 
Català: Aladern, Boix bord, 
Garrigó, Lladern  
Castellà: Aladierno, 
Carrasquilla, Coscollina, Mesto 
Francès: Alaterne, Nerprun 
alaterne 
Anglès: Italian buckthorn 
Occità: Aladern, Dadaler, 
Fialanha, Tardel 
 
Pertany a la família de les 
Ramnàcies i al gènere 
Rhamnus. 
Procedeix de la zona dels 
països mediterranis. 
 
HABITAT:  
El podem trobar a tota la regió 
mediterrània i a molta part de la 
Península Ibèrica. Viu en 
alzinars, rouredes, erms, zones 
arbustives i pedregoses, fins als 
1.300m d’alçada. Pot viure tant 
en sols silícics com calcaris. 
Resisteix bé a les baixes 
temperatures i també a la sequera. No 
necessita grans requeriments per a viure i 
és abundant. 
 
ETIMOLOGIA:  
La paraula “Rhamnus” prové del grec 
“rabdos”, que significa vareta, referint-se a 
la flexibilitat de les seves branques i també 
era el nom que els grecs donaven a una 
espècie de romeguera. La paraula 
“Alaternus”, prové del llatí i es refereix a un 
nom genèric per anomenar a diferents 
arbustos.  
 
DESCRIPCIÓ:  
Arbust o arbre perennifoli que pot arribar 
fins als 5m d’alçada. Generalment creix en 
forma arbustiva i dividit en múltiples troncs 
des de la base. Les branques estan 
oposades. Fulles alternes i finament 
dentades, d’un color verd brillant a l’anvers 
i una mica més clar al revers. Per la part de 
l'anvers, es veuen sortits els nervis de la 
fulla i, si la mirem a contrallum, es veu tot 

un voraviu translúcid al seu voltant. 
L’escorça del tronc és grisenca i es clivella 
als exemplars més vells. La seva fusta 
s’utilitza en ebenisteria, marqueteria i 
torneria. Va ser utilitzada per a fabricar 
pintes que es feien passar per fetes amb 
fusta de boix. 
 
FLORACIÓ, FLORS I FRUCTIFICACIÓ: 
Podem trobar arbres masculins i arbres 
femenins, que floreixen entre febrer i abril. 
Les flors, tant dels exemplars masculins 
com dels femenins, són petites, de color 
verd-groguenc i estan agrupades en 
inflorescències.  El seu sistema de 
reproducció es mitjançant insectes 
pol·linitzadors (entomofília). Cap a finals 
d’estiu i principis de la tardor, els arbres 
femenins, produeixen uns petits fruits, de 
forma arrodonida i de color vermell, que 
arriben al color negre quan ja són totalment 
madurs. Aquest fruit es carnós, conté tres 
llavors i serveix com aliment de molts 
ocells. 

 
Mònica López García  
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UNA RECEPTA 
 
UNGÜENT DE FLORS DE CALÈNDULA 
 
- Flors de Calendula arvensis 
 
- Oli d’ametlla 
 
- Cera d’abelles 
 
Surto al camp amb un pot de vidre, 
recullo flors de Calendula arvensis i les 
vaig posant directament a dins, sense 
arribar a dalt i vigilant que no hi hagi 
cap insecte que, pobret, també acabi 
dins del pot! L’omplo amb l’oli 
d’ametlles. Deixo el pot a sol i serena 
durant 3 setmanes per a què es 
macerin els ingredients. De tant en 
tant, sense obrir el pot, el remeno i 
miro que tot vagi bé. Passat aquest 
temps, faig l’ungüent. Esmicolo cera 
d’abelles i la poso en un bol al bany 
Maria perquè es desfaci. Colo l’oli 
macerat amb les flors i reservo una 
part per si em cal més tard. Quan la cera s’ha desfet, tiro l’oli, poc a poc, sense deixar de 
remenar, fins que els dos ingredients s’han emulsionat, vaja... com si féssim un allioli. Si veig 
que la cosa s’escalfa massa, trec el pot i ho acabo de remenar fora del bany Maria i poso la 
barreja en potets petits.  
 
Notes meves: queda textura de crema i en refredar-se s’endureix una mica; si us queda massa 
dura, la podeu tornar a escalfar i tirar una mica més d’oli macerat; si es al revés, que us queda 
massa liquida, feu el mateix, però posant més cera d’abelles. Jo ho faig una mica a ull, però 
sempre hi ha d’haver una mica més del doble d’oli, que de cera d’abelles desfeta. Recomano 
que els pots de vidre estiguin esterilitzats.  
 
Aquest ungüent es totalment natural, molt hidratant, nutritiu, cicatritzant, antiinflamatori i va molt 
bé per pells seques, per cremades, estries, l’acne, etc...  Si el feu servir per a la cara, a les pells 
greixoses, (com es el meu cas), recomano fer-ho servir com a crema de nit i no de dia. Us 
ajudarà a lluitar contra les temudes arrugues i estarem més guap@s encara! Animeu-vos a fer-
ho!   

Mònica López García  
 
PUBLICITAT (Natura Montfred és una empresa col·laboradora de Sterna) 

 
NATURA Montfred es dedica a l’estudi 
i la divulgació del medi natural i rural, 
mitjançant sortides, cursos, educació 
ambiental, estudis científics, i 
publicacions. 
 
Visiteu la nostra web per a més 
informació:www.naturamontfred.com 
 
montfred1@gmail.com 
 
C/ J. M. Gironella i Pous 1, esc. A, 
6è.-4t. 17005, GIRONA.  
Tel. 972 40 21 11 

http://www.naturamontfred.com/
mailto:montfred1@gmail.com
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UNA DE FOTOGRAFIA DE NATURA. 
 

TÒTEMS DE LA CONSERVACIÓ. 

A tots aquells que gaudiu amb la fotografia 
de natura, segur que us agradarà conèixer 
als personatges que avui presentem, si no 
és que ja els coneixeu. Comencem per 
Frans Lanting, un dels fotògrafs de fauna i 
vida salvatge més reconeguts del món. 
Amb més de trenta anys de carrera, ha fet 
nombroses exposicions, llibres i 
publicacions en revistes com National 
Geographic, i ha estat guardonat amb 
nombrosos premis i reconeixements 
mundials. Tot un referent en el món per a 
les següents generacions, juntament amb 
Steve McCurry i Sebastiao Salgado. 
 
Tot i que neix a Holanda (1951) i estudia 
Economia mediambiental, acaba vivint a la 
costa oest dels Estats Units i 
desenvolupant la seva carrera fotogràfica 
arreu del món. Quan va començar a 
treballar en projectes d'investigació 
relacionats amb l'entorn natural, es va 
adonar que necessitava la fotografia per 
mostrar la natura tal com el que és, un 
ecosistema d'espècies relacionades entre 
sí, i denunciar l'impacte que els humans ja 
estàvem provocant sobre la Terra. Sense 
cap formació en fotografia va començar a 
fer servir la imatge d'una manera diferent, 
amb una visió més artística i amb una 
doble finalitat: denúncia i conservació. 
 
Us recomano que feu un cop d'ull al seu 
projecte personal "LIVE a journey throught 
time". Un viatge a través de la història de la 
vida del nostre planeta. De pell de gallina! 
 
A Catalunya, també tenim grans fotògrafs 
de referència. L'Oriol Alamany porta més 
de quaranta anys dedicant-se a la 
fotografia de natura i de viatges, i reportant 
treballs científics de conservació, com el 
dels falcons peregrins a la ciutat de 
Barcelona, les baldrigues balears a Ses 
Illes i l'ós bru al Pirineu. Fotògrafs de natura 
més contemporanis són l'Iñaki Relanzón i 
en Joan de la Malla. L'Iñaki Relanzón s'ha 
centrat en fotografiar espècies en perill 
d'extinció i en voler conscienciar i 
sensibilitzar als espectadors vers la gran 
pèrdua de biodiversitat que estem 
provocant en el Planeta. Té una frase 
definitiva, per a mi: "Una foto bonita no es 
suficiente". En Joan de la Malla, fotògraf i 
biòleg de formació alhora, treballa amb 

entitats internacionals que desenvolupen 
tasques d'investigació i conservació, i 
lluiten per defensar i assegurar el futur 
d'espècies amenaçades juntament amb els 
seus hàbitats. Les seves fotografies de 
denúncia han empès a alguns governs a 
prohibir pràctiques de maltractament 
animal. No us perdeu l'excel·lent feina de 
tots plegats: 
 
https://www.ted.com/talks/frans_lanting_the
_story_of_life_in_photographs 
 
https://blog.alamany.com/ 
 
https://www.photosfera.com/ 
 
http://www.joandelamalla.com/es/ 
 
A la vall d'Aro, també tenim espècies 
amenaçades i una destrucció contínua del 
territori, i també fa falta fer sensibilització i 
difusió del nostre patrimoni natural. Cal 
informar, cal fotoperiodisme local. 
Aprofitem els mitjans de comunicació que 
tinguem per donar-lo a conèixer i deixem-
nos de fotos boniques si és que no van 
acompanyades d'un bon text. Aquí, també 
tenim un gran tresor per conservar. 
 

Rosa Matesanz Torrent 

https://www.ted.com/talks/frans_lanting_the_story_of_life_in_photographs
https://www.ted.com/talks/frans_lanting_the_story_of_life_in_photographs
https://blog.alamany.com/
https://www.photosfera.com/
http://www.joandelamalla.com/es/
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UNA DE FOTOGRAFIES BONIQUES O CURIOSES... 
 
... de la Núria Formatger Masferrer  
 
 
 
 
Una femella d’ànec collverd 
Anas platyrhynchos, a la 
bassa del Dofí de Castell-
Platja d’Aro, el 21/02/21. ► 
▼ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Un raspinell comú 
Certhia 
brachydactylaa, al 
Parc dels Estanys 
de Platja d’Aro, el 
12/02/21. ► 
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... de la Mònica López García  
 
 
 
 
 
 
Un becadell comú Galinago 
gallinago a la bassa del Dofí de 
Castell d'Aro, el 29/12/20. ► 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
◄ Llengua de serp 
Ophioglosum lusitanicum al puig 
de les Bateries, a Sant Feliu de 
Guíxols, el gener de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Aranya Zoropsis spinimana,, 
dins una de les casetes del  
refugi al Pla de la Casanova, a 
Sant Feliu de Guíxols, 
l'01/02/21. ► 
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... d’en Carlos Alvarez-Cros  
 
 
 
 
 
 
 
◄ Líquens sobre escorça de pi pinyer, al 
Ridaura, a l’alçada de la costa de l’Alou, el 
20/02/21.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Dragó comú Tarentola mauritanica, a 
l’abocador de Solius, Llagostera, el 27/02/21. 
► 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
◄ Verdeta d’ull blanc 
Callophris rubi, cavalcant una 
reineta meridional  Hyla 
meridionalis, a una pista de 
les costes de Panedes, 
Llagostera, el 27/02/21. 
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... de la Rosa Matesanz Torrent  
 
 
 
 
 
 
Còpula de gripau comú, 
Bufo spinosus. Tram alt del 
Ridaura 06/02/21► 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
◄ Ous de gripau comú, Bufo 
spinosus. Tram alt del 
Ridaura 27/02/21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Larves de gripau comú, Bufo 
spinosus. Tram alt del 
Ridaura 27/02/21.► 
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UNA IMATGE VAL MÉS QUE... 
 
 
El 2 de gener, el nostre company Xavier 
Salvador fotografià, a Sant Pol, Sant Feliu de 
Guíxols, per primera vegada a aigües de la 
vall, un individu del poliquet Amphictene 
auricoma. Espècimen identificat amb l'ajuda de 
Josep Ma Bas i Daniel Martín. 
► 
 

 
◄ 
El 8 de gener, el nostre company Xavier 
Salvador fotografià, a Sant Pol, Sant Feliu de 
Guíxols, per primera vegada a aigües de la vall 
un individu del quetognat Flaccisagitta enflata. 

 
El 8 de gener, el nostre company Xavier 
Salvador fotografià, a Sant Pol, Sant Feliu de 
Guíxols, per primera vegada a aigües de la 
vall, dos individus juvenils de Thetys vagina, la 
salpa més gran que tenim al Mediterrani i de la 
que hi ha poquíssimes citacions. ► 
 
 

 
◄ 
El 8 de gener, a Sant Pol, Sant Feliu de 
Guíxols, dins les salpes, el nostre company 
Xavier Salvador fotografià alguns individus dels 
diminuts crustacis Vibilia propincua ; nova 
espècie a les aigües de la vall del Ridaura, que 
sembla que no ha estat citada a la costa 
espanyola 

 
 
 
 
El 16 de gener, el nostre company Xavier 
Salvador fotografià, a la cala Maset de Sant 
Feliu de Guíxols, per primera vegada a aigües 
de la vall, aquest petit crustaci nocturn Xaiva 
biguttata. ► 
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◄ 
El 27 de gener, el nostre company Xavier 
Salvador fotografià, a Sant Pol, Sant Feliu de 
Guíxols, per primera vegada a aigües de la 
vall, un individu del poliquet del gènere 
Glycera, alliberant esperma. 
 

 
El 27 de gener, el nostre company Xavier 
Salvador fotografià, a Sant Pol, Sant Feliu de 
Guíxols, per primera vegada a aigües de la 
vall, un individu de l'acolorit nemertí 
Leucocephalonemertes aurantica. ► 
 

 
◄ 
El 29 de gener, a les roques de llevant de la 
badia de Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols el 
nostre company Xavier Salvador fotografià per 
primera vegada a aigües de la vall un individu 
del mol·lusc Heteranomia squamula. 
 
 

 
 
El 2 de febrer, el nostre company Xavier 
Salvador fotografià, a Sant Pol, Sant Feliu de 
Guíxols, per primera vegada a aigües de la 
vall, un individu de l'opistobranqui Armina 
tigrina. ► 
 

 
 
◄ 
El 2 de febrer, en Dani Diez fotografià, a Sant 
Pol, Sant Feliu de Guíxols, per primera vegada 
a aigües de la vall, un individu de rajada 
vestida Leucoraja noveus. 
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El 6 de febrer, el nostre company Xavier 
Salvador fotografià, a Sant Feliu de Guíxols, 
per primera vegada a aigües de la vall, un 
individu de Sipunculus nudus. ► 
 
 

 
◄ 
El 8 de febrer, el nostre company Xavier 
Salvador fotografià, a Sant Feliu de Guíxols, per 
primera vegada a aigües de la vall, un individu 
del poliquet Eunice dubitata. Espècimen 
identificat amb l'ajuda de Daniel Martín. 

 
 
El 8 de febrer, el nostre company Xavier 
Salvador fotografià, a Sant Feliu de Guíxols, 
per primera vegada a aigües de la vall, un 
individu del poliquet Dasybranchus gajolae. 
Espècimen identificat amb l'ajuda de Daniel 
Martín. ► 

 
◄ 
El 13 de febrer, el nostre company Xavier 
Salvador fotografià, a Sant Feliu de Guíxols, per 
primera vegada a aigües de la vall, un individu 
del poliquet Petta pusilla.  
 
 

 
 
El 13 de febrer, el nostre company Xavier 
Salvador fotografià, a Sant Feliu de Guíxols, 
per primera vegada a aigües de la vall, un 
individu del poliquet Armandia polyophthalma. 
► 
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◄ 
El 13 de febrer, el nostre company Xavier 
Salvador fotografià, a Sant Feliu de Guíxols, 
per primera vegada a aigües de la vall, un 
individu del mol·lusc Rissoa monodonta.  
 
 
 

 
 
El 16 de febrer, el nostre company Xavier 
Salvador fotografià, a Sant Pol, Sant Feliu de 
Guíxols, per primera vegada a aigües de la vall, 
un individu del ctenòfor Beroe forskalii. ► 
 

 
◄ 
El 16 de febrer, el nostre company Xavier 
Salvador fotografià, a Sant Pol, Sant Feliu de 
Guíxols, per primera vegada a aigües de la 
vall, un individu del poliquet Hydroides 
ezoensis.  

 
 
 
El 16 de febrer, el nostre company Xavier 
Salvador fotografià, a Sant Pol, Sant Feliu de 
Guíxols, per primera vegada a aigües de la 
vall, un individu de l'amfípode Podocerus 
variegatus. ► 
 

 
 
◄ 
El 16 de febrer, el nostre company Xavier 
Salvador fotografià, a Sant Pol, Sant Feliu de 
Guíxols, per primera vegada a aigües de la 
vall, un individu del crustaci Natatolana 
borealis.  
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El 16 de febrer, el nostre company Xavier 
Salvador fotografià, a Sant Pol, Sant Feliu de 
Guíxols, per primera vegada a aigües de la 
vall, un individu del tunicat Aplidium punctum. 
► 
 
 

◄ 
El 23 de febrer, el nostre company Xavier 
Salvador trobà a la platja Gran de Platja 
d’Aro, per primera vegada a la vall, una fulla 
del mol·lusc Sepia orbignyana.  
 

 
El 22 de febrer, el nostre company Xavier 
Salvador fotografià, a Sant Pol, Sant Feliu de 
Guíxols, per primera vegada a aigües de la vall, 
un individu del cnidari Aequorea vitrina. ► 
 
 
 

 
 
◄ 
El 26 de febrer, el nostre company Xavier 
Salvador fotografià, a Sant Pol, Sant Feliu 
de Guíxols, per primera vegada a aigües de 
la vall, el nemertí Lineus grubei.  
 
 

 
 
L'1 de març, el nostre company Xavier 
Salvador fotografià, a Sant Pol, Sant Feliu de 
Guíxols, per primera vegada a aigües de la 
vall, el ctenòfor Beroe ovata. ► 
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◄ 
El 5 de març, el nostre company Xavier 
Salvador fotografià, a Sant Pol, Sant Feliu de 
Guíxols, per primera vegada a aigües de la 
vall, un individu del cnidari Clytia sp. 
 

 
 
El 5 de març, el nostre company Xavier 
Salvador fotografià, a Sant Pol, Sant Feliu de 
Guíxols, per primera vegada a aigües de la 
vall, un individu del cnidari Corymorpha 
nutans. ► 

 
 
◄ 
El 5 de març, el nostre company Xavier 
Salvador fotografià, a Sant Pol, Sant Feliu de 
Guíxols, per primera vegada a aigües de la 
vall, un individu del cnidari Neotima 
lucullana. 
 
 
 

 
 
El 5 de març, el nostre company Xavier 
Salvador fotografià, a Sant Pol, Sant Feliu de 
Guíxols, per primera vegada a aigües de la 
vall, un individu del cnidari 
Koellikerina fasciculata. ► 
 

 
 
◄ 
El 5 de març, el nostre company Xavier 
Salvador fotografià, a Sant Pol, Sant Feliu de 
Guíxols, per primera vegada a aigües de la 
vall, un individu del mol·lusc Cavolinia inflexa.  
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El 6 de març, el nostre company Xavier 
Salvador fotografià, a Sant Pol, Sant Feliu de 
Guíxols, per primera vegada a aigües de la 
vall, un individu del ctenòfor Callinaria bialata. 
► 

◄ 
El 6 de març, el nostre company Xavier 
Salvador fotografià, a Sant Pol, Sant Feliu 
de Guíxols, per primera vegada a aigües de 
la vall, un individu del ctenòfor Euplokamis 
stationis. 

 
 
El 6 de març, el nostre company Xavier 
Salvador fotografià, a Sant Pol, Sant Feliu de 
Guíxols, per primera vegada a aigües de la 
vall, un individu del mol·lusc Styliola subula. ► 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNA ESPURNA D’HUMOR...             per José Antonio Antúnez Fernández 
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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.  
 
 
PLANTAR ARBRES, EVITAR QUE ELS TALIN 
 
La lectura digital m'ha permès 
accedir a textos que segur que, 
d'altra manera, no hauria llegit mai. 
Aquests dies he ensopegat amb la 
història d’Elzéard Bouffier, un pastor 
de la Provença  que morí, 
nonagenari, al 1947. Aquest home es 
va passar quasi tota la seva vida sol i 
aïllat, aliè a tot el que passava al seu 
voltant, dues guerres mundials 
incloses, amb una única dèria: 
plantar arbres i més arbres, milions 
d'arbres. Aquesta tasca sorda, 
solitària i generosa va transformar el 
paisatge de tota una regió: fonts i 
rieres tornaren a portar aigua, la 
vegetació s'enriquí, la fauna tornà. 
Les cases abandonades es tornaren 
a habitar i els camps erms a treballar. 
Les autoritats no s'explicaven com 
s'havia produït el miracle... 
 
Però, en totes les històries sempre 
sol haver-hi un però. El cas és que el 
narrador, Jean Giono, confessà que 
tot plegat era una ficció. En tot cas, 
constitueix un cant a la natura, a la 
harmonia de la gent amb ella i a la 
amistat. 
 
 Des del primer moment, Giono va 
renunciar als seus drets d'autor. El 
llibret (L'home que plantava arbres) 
fou traduït a multitud d'idiomes, fou 
distribuït gratuïtament i, tot i que no li va fer 
guanyar ni un cèntim, era una de les seves 
obres preferides. 
 
Jo l'he trobat aquí:  
 
https://www.ebookelo.com/ebook/36551/lho
me-que-plantava-arbres  
 
 

Si us fa mandra llegir: 
 
Teatre Romea, 18 de març de 2019: 
https://lageneralsl.com/espectacles/lhomeq
ueplantavaarbres/   
  
Pel·lícula d'animació: 
https://historiata.wordpress.com/2013/01/25
/pel%C2%B7licula-danimacio-lhome-que-
plantava-arbres-1987/ 

 
Carlos Alvarez-Cros 

mailto:sterna@yahoogroups.com
https://www.ebookelo.com/ebook/36551/lhome-que-plantava-arbres
https://www.ebookelo.com/ebook/36551/lhome-que-plantava-arbres
https://lageneralsl.com/espectacles/lhomequeplantavaarbres/
https://lageneralsl.com/espectacles/lhomequeplantavaarbres/
https://historiata.wordpress.com/2013/01/25/pel%C2%B7licula-danimacio-lhome-que-plantava-arbres-1987/
https://historiata.wordpress.com/2013/01/25/pel%C2%B7licula-danimacio-lhome-que-plantava-arbres-1987/
https://historiata.wordpress.com/2013/01/25/pel%C2%B7licula-danimacio-lhome-que-plantava-arbres-1987/
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STERNA EN ACCIÓ 
 
  El 12 de desembre, veié la llum el quinzè 

número d'aquesta revista.  El podeu trobar a: 

http://www.grupnaturasterna.org/sterna-la-
revista/ 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 12 de desembre, el president del 
nostre Grup, Jaume Ramot, portà a 
terme una desbrossada a la bassa del 
Dofí, eliminant les canyes de l'illa central 
i millorant notablement les condicions 
d’observació.  
 
 
 
 

 

 El 16 de desembre, el jurat atorgà el XXXè 
premi Joan Xirgo 2020, al projecte “Estudi de la 
distribució, l’hàbitat i l’estatus de conservació del 
lludrió llistat Chalcides striatus i altres rèptils rars a 
les Gavarres”, presentat pel nostre company 
Eudald Pujol Buxó, junt amb l’Oriol Baena, de la 
Societat Catalana d'Herpetologia. 
 
Amb el Premi Joan Xirgo, dotat amb 5.000 €, el 
Consorci de les Gavarres recompensa anualment 
projectes de recerca inèdits que contribueixin al 
coneixement i l’estudi dels valors del massís de les 
Gavarres. 
 
 
 
 
 

http://www.grupnaturasterna.org/sterna-la-revista/
http://www.grupnaturasterna.org/sterna-la-revista/
mailto:vallridaura@yahoo.es
mailto:grupnaturasterna@gmail.com
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 El 17 de desembre, el nostre Grup va guanyar el 9è premi Jordi Comas de recerca local 
2020 amb el projecte “La fauna de la vall del Ridaura”. Aquest guardó, dotat amb 4.500 €, està 
destinat al millor projecte inèdit d’investigació per realitzar un treball de recerca sobre Castell-
Platja d’Aro i S’Agaró en tots els seus àmbits (geografia, història, economia, turisme, aspectes 

socials, esport, cultura, 
medi ambient, biografies, 
folklore...). Tenim un any 
per tirar-lo endavant! 

Doneu un cop d’ull a aquests enllaços: 
 
https://www.tvcostabrava.com/a-la-
carta/connexions/connexio---jaume-ramot-recull-el-
9e-premi-jordi-comas-de-recerca-local  
 
https://revistabaixemporda.cat/la-fauna-de-la-vall-del-ridaura-del-grup-de-natura-sterna-
guardonat-amb-el-9e-premi-jordi-comas-de-recerca-local-de-castell-platja-daro/  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 A mitjan desembre veié la llum el volum 
39 dels Estudis del Baix Empordà, publicació 
de l’Institut d’Estudis del Baix Empordà, que 
inclou un article del nostre company Carlos 
Alvarez-Cros, titulat “Els odonats de la vall 
del Ridaura (Costa Brava)”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tvcostabrava.com/a-la-carta/connexions/connexio---jaume-ramot-recull-el-9e-premi-jordi-comas-de-recerca-local
https://www.tvcostabrava.com/a-la-carta/connexions/connexio---jaume-ramot-recull-el-9e-premi-jordi-comas-de-recerca-local
https://www.tvcostabrava.com/a-la-carta/connexions/connexio---jaume-ramot-recull-el-9e-premi-jordi-comas-de-recerca-local
https://revistabaixemporda.cat/la-fauna-de-la-vall-del-ridaura-del-grup-de-natura-sterna-guardonat-amb-el-9e-premi-jordi-comas-de-recerca-local-de-castell-platja-daro/
https://revistabaixemporda.cat/la-fauna-de-la-vall-del-ridaura-del-grup-de-natura-sterna-guardonat-amb-el-9e-premi-jordi-comas-de-recerca-local-de-castell-platja-daro/
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 El 9 de gener, la 
plataforma de la que el nostre 
Grup forma part, SOS Costa 
Brava, en una  assemblea 
general, es constituí com una 
federació d'entitats amb 
personalitat jurídica pròpia. El 
G. N. Sterna hi estarà 
representat pel nostre 
company Antoni Strubell 
Trueta. 
 
Per saber-ne més:  
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/1906113-sos-costa-brava-ja-es-una-
federacio-d-entitats.html  
 

 

 El 12  de gener veié la llum 
l’Anuari ornitològic i naturalístic de la 
vall del Ridaura 2020. 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 
2021, 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. 
 

 

http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/1906113-sos-costa-brava-ja-es-una-federacio-d-entitats.html
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/1906113-sos-costa-brava-ja-es-una-federacio-d-entitats.html
https://ocellsvallridaura.cat/anuaris-ornitologics-i-naturalistics-de-la-vall-del-ridaura
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
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 El 16 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://ocellsvallridaura.cat/censo
s-dhivernants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 El 22 de gener, la Policia 
local de Castell-Platja d'Aro va 
veure reconeguda la seva tasca  
de sensibilització i educació 
escolar en matèria de protecció 
animal i mediambiental, que està 
duent a terme des del 2007, en 
ser-li concedit un premi durant la 
VI Trobada Estatal de 
Responsables de Seguretat 
Local. Recolliren el premi 
l’inspector en cap David Puertas, 
els agents i membres de nostre 
Grup Esther Callol i Javier 
Gallego i també l'agent Josep 
Maria Vivo. 

 
 
 
 

 El 23 de gener, membres del nostre Grup 
participaren en l'onzè cens de duc Bubo bubo 
del Parc Natural de Cap de Creus en el que es 
detectaren 19 territoris segurs i un de probable, 
la qual cosa constitueix  un rècord absolut en 
tots els anys de censos del Parc. 
 
Podeu trobar més informació a:  
https://ca-
es.facebook.com/PNCapDeCreus/posts/383054
7930364263?__tn__=-R  
 
 
 
 
 
 
 

https://ocellsvallridaura.cat/censos-dhivernants
https://ocellsvallridaura.cat/censos-dhivernants
https://ca-es.facebook.com/PNCapDeCreus/posts/3830547930364263?__tn__=-R
https://ca-es.facebook.com/PNCapDeCreus/posts/3830547930364263?__tn__=-R
https://ca-es.facebook.com/PNCapDeCreus/posts/3830547930364263?__tn__=-R
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 En un control de l'activitat 
reproductora d'espècies protegides 
de rapinyaires diürns i nocturns a 
un penya-segat litoral de Sant 
Feliu de Guíxols, el 2 de febrer, 
membres del nostre Grup i del Cos 
d'Agents Rurals, van constatar 
l'obertura de senders, la 
instal·lació de cordes i altres 
elements per tal de facilitar el pas 
de persones molt a prop dels nius. 
Conjuntament amb l'Ajuntament de 
la ciutat, es va acordar regular el 
pas de persones a la zona de 
gener a juliol. No s'entén com es 
pot endegar activitats d'aquesta 
mena sense informar-se abans de 
les possibles afectacions que tal 

activitat pot suposar a espècies molt sensibles i protegides.  
 

 El 6 de febrer, el nostre 
president, Jaume Ramot, assistí a 
una reunió de SOS Costa Brava amb 
un representant del grup polític 
Podemos, responsable de la Direcció 
General de Drets Animals. En Jaume 
li va exposar la manca de concreció 
legislativa pel que fa a la afectació 
d'hàbitats, cosa que dificulta molt la 
protecció concreta de determinats 
punts de reproducció d'espècies 
sensibles. Així mateix, li va comentar 
els perills per fauna diversa derivats 
de tota mena d'infraestructures, tant 
públiques com privades. 
 

 
 
 
 

 
  El 7 de febrer, veié la llum el quart número de 

la revista ArtSterna.  Aquesta volta amb l’aigua com 
a tema central 
 
El podeu trobar a aquest enllaç: 
https://es.calameo.com/read/006243056ff548fd36399  
 
o en format PDF a: 
http://www.grupnaturasterna.org/artsterna/  
 
 
 
 
 

https://es.calameo.com/read/006243056ff548fd36399
http://www.grupnaturasterna.org/artsterna/
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 El 10 de febrer, els nostres 
companys David Miret i Josep Vidal 
adequaren un antic molí de Sant 
Feliu de Guíxols com a lloc de 
nidificació d’òliba Tyto alba. Esperem 
que la iniciativa tingui èxit ja que 
l’espècie ho necessita. 
 
 
 
 

 El 12 de febrer, membres del 
nostre Grup portaren a terme una 
actuació al Parc dels Estanys de 
Platja d’Aro per tal de frustrar la reproducció de la parella resident d’oca egípcia Alopochen 

aegyptiaca, espècie exòtica i invasora que afecta 
greument la reproducció de les espècies d’aus 
aquàtiques autòctones. 
 
 
 

 El nostre company Toni Strubell ha portat a 
terme una senzilla iniciativa per protegir diversos 
peus de l'orquídia mosques grosses Barlia 
robertiana del atacs dels porcs senglars, al pla de 
Panedes, a Llagostera. Un bon exemple 
d'actuació individual, simple, didàctica i efectiva 
de protecció d'elements mediambientals 
valuosos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ha vist la llum el treball de fi 
de grau del nostre company 
Albert Compaña Sabrià, titulat 
"Estudi de la dieta del duc al Baix 
Empordà". El podeu trobar a 
aquest enllaç: 
https://ocellsvallridaura.cat/collabo
racions-externes  
 
Més informació a: 
 https://revistabaixemporda.cat/el-
treball-estudi-de-la-dieta-del-duc-
al-baix-emporda-del-bioleg-albert-
compana-sabria-nou-pas-
endavant-per-coneixer-els-habits-
de-lau-rapinyaire-nocturna-mes-
gran-d/  

https://ocellsvallridaura.cat/collaboracions-externes
https://ocellsvallridaura.cat/collaboracions-externes
https://revistabaixemporda.cat/el-treball-estudi-de-la-dieta-del-duc-al-baix-emporda-del-bioleg-albert-compana-sabria-nou-pas-endavant-per-coneixer-els-habits-de-lau-rapinyaire-nocturna-mes-gran-d/
https://revistabaixemporda.cat/el-treball-estudi-de-la-dieta-del-duc-al-baix-emporda-del-bioleg-albert-compana-sabria-nou-pas-endavant-per-coneixer-els-habits-de-lau-rapinyaire-nocturna-mes-gran-d/
https://revistabaixemporda.cat/el-treball-estudi-de-la-dieta-del-duc-al-baix-emporda-del-bioleg-albert-compana-sabria-nou-pas-endavant-per-coneixer-els-habits-de-lau-rapinyaire-nocturna-mes-gran-d/
https://revistabaixemporda.cat/el-treball-estudi-de-la-dieta-del-duc-al-baix-emporda-del-bioleg-albert-compana-sabria-nou-pas-endavant-per-coneixer-els-habits-de-lau-rapinyaire-nocturna-mes-gran-d/
https://revistabaixemporda.cat/el-treball-estudi-de-la-dieta-del-duc-al-baix-emporda-del-bioleg-albert-compana-sabria-nou-pas-endavant-per-coneixer-els-habits-de-lau-rapinyaire-nocturna-mes-gran-d/
https://revistabaixemporda.cat/el-treball-estudi-de-la-dieta-del-duc-al-baix-emporda-del-bioleg-albert-compana-sabria-nou-pas-endavant-per-coneixer-els-habits-de-lau-rapinyaire-nocturna-mes-gran-d/
https://revistabaixemporda.cat/el-treball-estudi-de-la-dieta-del-duc-al-baix-emporda-del-bioleg-albert-compana-sabria-nou-pas-endavant-per-coneixer-els-habits-de-lau-rapinyaire-nocturna-mes-gran-d/
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Durant tot el mes de 
febrer, una càmera trampa 
col·locada al tram final del 
Ridaura pel nostre company 
Jaume Ramot, captà 
diverses vegades mascle i 
femella de llúdriga Lutra 
lutra. Esperem que es 
quedin i criïn.  
 
Aquest fet extraordinari fou 
recollit per diferents mitjans 
de comunicació: 
 
https://revistabaixemporda.c
at/el-grup-de-natura-sterna-
grava-dos-exemplars-de-
lludriga-a-la-vall-del-ridaura/ 
 

https://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2021/02/26/graven-dos-exemplars-lludriga-
vall/1091354.html  
 
https://www.larepublica.cat/minut-a-minut/graven-dos-exemplars-de-lludriga-a-la-vall-del-
ridaura-de-platja-daro/  
 
https://www.radiocapital.cat/graven-lludriga-ridaura/  
 
https://laciutat.cat/tag/vall-del-ridaura 
 
https://www.lavanguardia.com/local/barcelones-nord/20210226/6260176/nutria-video-
reproduce-segundo-ano-consecutivo-cuenca-tordera-besos.html 
 
 
 

 Un mes més tard de l’actuació provisional, membres del nostre Grup, junt amb personal 
de l’ajuntament de 
Sant Feliu de Guíxols i 
representants del Cos 
dels Agents Rurals, es 
procedí a la instal·lació 
de diferents rètols per 
tal regular de manera 
temporal el pas de 
persones a una zona 
de penya-segats 
litorals d’aquest 
municipi per tal de 
preservar l'activitat 
reproductora 
d'espècies protegides 
de rapinyaires diürns i 
nocturns  
 
 
 
 
 

https://revistabaixemporda.cat/el-grup-de-natura-sterna-grava-dos-exemplars-de-lludriga-a-la-vall-del-ridaura/
https://revistabaixemporda.cat/el-grup-de-natura-sterna-grava-dos-exemplars-de-lludriga-a-la-vall-del-ridaura/
https://revistabaixemporda.cat/el-grup-de-natura-sterna-grava-dos-exemplars-de-lludriga-a-la-vall-del-ridaura/
https://revistabaixemporda.cat/el-grup-de-natura-sterna-grava-dos-exemplars-de-lludriga-a-la-vall-del-ridaura/
https://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2021/02/26/graven-dos-exemplars-lludriga-vall/1091354.html
https://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2021/02/26/graven-dos-exemplars-lludriga-vall/1091354.html
https://www.larepublica.cat/minut-a-minut/graven-dos-exemplars-de-lludriga-a-la-vall-del-ridaura-de-platja-daro/
https://www.larepublica.cat/minut-a-minut/graven-dos-exemplars-de-lludriga-a-la-vall-del-ridaura-de-platja-daro/
https://www.radiocapital.cat/graven-lludriga-ridaura/
https://laciutat.cat/tag/vall-del-ridaura
https://www.lavanguardia.com/local/barcelones-nord/20210226/6260176/nutria-video-reproduce-segundo-ano-consecutivo-cuenca-tordera-besos.html
https://www.lavanguardia.com/local/barcelones-nord/20210226/6260176/nutria-video-reproduce-segundo-ano-consecutivo-cuenca-tordera-besos.html
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 El 6 de març, amb la presència, com a 
convidat, del president de l'ICO (Institut Català  
d'Ornitologia), Jordi Baucells, membres del 
nostre Grup posaren les primeres anelles amb 
remitent català a uns polls de duc Bubo bubo, 
en el marc de l'estudi d'aquesta espècie a casa 
nostra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Felicitem a la nostra companya, 
Laura Torrent, ja que ha resultat 
guanyadora del premi Kate Barlow 
2021. El projecte de Laura 
proporcionarà una de les avaluacions 
més exhaustives fins ara de la 
diversitat de ratpenats de Guinea 
Equatorial, una regió molt poc 
estudiada, situada en un dels punts 
més importants de biodiversitat 
d’Àfrica. Aquest treball proporcionarà 
informació crítica a les autoritats locals 
i donarà suport als seus esforços per 
protegir les seves espècies de 
ratpenats. Aquest projecte utilitzarà 
tècniques genètiques per avaluar, per 
primera vegada, una col·lecció no 
estudiada totalment de més de 1.000 
exemplars de ratpenats recollits a 

Guinea Equatorial als anys noranta. Això permetrà obtenir un benefici per a la conservació 
d’aquesta col·lecció. A més, tindrà en compte les mostres de teixit alar recollides en els darrers 
anys. El projecte de Laura forma part del seu doctorat a la Universidade do Porto, Portugal. 
 

 El nostre Grup ha adreçat 
sengles cartes al Cos d'Agents 
Rurals, d'una banda, i a 
l'Ajuntament de Castell-Platja 
d'Aro, al Consorci de la Costa 
Brava i a l'ACA, d'una altra. La 
primera per agrair la tasca 
d'aquest cos, sempre que se'ls ha 
requerit i la segona per tal de 
denunciar un abocament d'aigües 
negres a la desembocadura del 
Ridaura. 
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 Una nova i senzilla iniciativa per evitar l’ofegament accidental de tota mena d’organismes i 
afavorir la reproducció d’amfibis. Es tracta d’equipar de rampes de sortida a safarejos i altres 
instal·lacions de parets verticals. En aquest cas, a suggeriment del nostre Grup, el Sr. Melcior 
Soler ha fet posar rampes a un safareig i a un dipòsit a El Roquetal, a Gavarres. Tot un 
exemple a seguir, ja que hi ha moltes instal·lacions d’aquesta mena que constitueixen 
vertaderes trampes mortals. 

 
 
 

 El 10 de 
març, el nostre 
president, Jaume 
Ramot, ha 
col·laborat en la 
filmació d’un 
vídeo institucional 
per a la promoció 
dels valors 
naturals de 
Castell-Platja 
d’Aro. 
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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 puntual, posa’t 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 al web 
del Grup: http://www.grupnaturasterna.org/  i a:  
 

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

 
: @grupnaturasterna   

 
 

SOLUCIÓ A LA SOPA DE LLETRES I A L'ENDEVINALLA 
 
 
                          

 

 

 

 EL PEIX SALTADOR DEL FANG 

 
 
 

I A B I U O C I O V E C R A

A C N F A N G E E E R E C O

H I I O T L E R A N A B E I

U L E F X E T E N T R E X O

R L S I H I R E I O U B C T

A E E A C U G A U S R E U L

U P S A O T M E I A T U R T

F I L D R N E I N I A O S I

M A R E A E S Q T T E S I I

V E U G O M U C I A L I O N

U R E Z A I R O D A T L A S

A E I A E L E A U E E E A L

E L I S T A P O R O P A C A

C F L N E S E R U F U E I R
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CONTRAPORTADA: ART I NATURA 

 
Avui us proposem un exercici estètic 
basat en la reinterpretació d’una obra 
antiga. Es tracta de la il·lustració feta 
per en Llew Mejía, que reinterpreta un 
gravat clàssic de John J. Audubon 
(veure la contra del numero 6 de 
"Sterna, la revista", juny-Setembre 
2018). J. Audubon, fi observador de la 
Natura, deia que la garsa tricolor 
(Egretta tricolor) era un caçador furtiu: 
«Cap caragol pot escapar de la seva 
recerca entusiasta», va escriure. No 
obstant això, en la pintura d'Audubon 
(l'ocell que el naturalista anomena 
afectuosament "La Senyora de les 
Aigües", en referència a la seva 
elegància) només està pentinant les 
seves delicades plomes. Mejia diu 
que "Potser no volia que semblés 
depredador" i en la seva 
reinterpretació afegeix una granota 
per recordar-nos que aquesta elegant 
senyora dinarà. És a dir, darrera dels valors 
estètics de la Natura, sempre hi ha el 
drama que significa la cadena tròfica: per 
que uns visquin, cal que es mengin a 
d’altres. 
  
Mejía, es un artista mexicà-americà amb un 
gran coneixement de la cultura americana i 
mexicana i  és des d'aquesta perspectiva 
que, amb una granota condemnada i un 
aire mexicà, afegeix una nova i 

espectacular versió d'aquest gravat clàssic. 
L’artista vol recordar el fullatge tropical i les 
criatures que rondaven més enllà de l'abast 
humà. "Sembla que hi ha una cosa súper 
misteriosa", diu Mejia (que viu a Nova 
York). En la seva representació d’aquest 
ocell costaner, honra l'obra de Audubon a 
través d'un estil arrelat a Mèxic. Va viure 
allí de nen i va gaudir de visites familiars a 
Tlaquepaque, una ciutat prop de 
Guadalajara coneguda per la seva 

ceràmica. "Podries entrar als tallers 
de la gent, i veure’ls com estaven 
pintant i coent ceràmica tot el dia", 
diu. Les línies i els colors de la seva 
peça reflecteixen aquesta tradició 
d'art popular. Però la sorpresa és que 
la tècnica que ha utilitzat Mejia és 
moderna: l'ha fet amb Photoshop. 
Permeteu-me que us recordi que el 
nostre estimat i admirat president (en 
Jaume Ramot) és un excel·lent 
dibuixant i il·lustrador que utilitza la 
tablet. És a dir, la natura es el nostre 
model i una manera de gaudir-la 
reiteradament és  utilitzant l’art amb 
totes les seves tècniques a l’abast: oli, 
acuarel.la, fotografia, tablets, etc. 
 

Temi Vives 

 


