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EDITORIAL 
 
 
LA VALENTIA DELS VOLUNTARIS/ES.

Crec que el paper del voluntariat a la 
societat actual és i serà més necessari 
que mai. En uns moments de crisi 
sanitària, on els òrgans gestors oficials es 
veuen abocats a destinar molts més 
recursos dels previstos a la reactivació 
econòmica, de ben segur que obligaran a  
retallar en d’altres sectors ja de sempre 
mancats de pressupost econòmic. Dit 
això, i dins l’àmbit que ens ocupa a 
nosaltres que és la defensa del medi 
natural, cal advertir que la tasca dels 
voluntaris no sempre és ni agraïda ni 
reconeguda.   
 
Aquests darrers mesos el Grup de Natura 
Sterna ha tornat a patir certs 
esdeveniments realment desagradables.  
L’enfrontament directe d’alguns dels 
nostres voluntaris i voluntàries en 
descobrir grups  motoritzats en indrets no 
autoritzats i de gran valor ecològic, sumat 
a la seva posterior denúncia, ha posat al 
descobert la manca d’educació i  
d’arguments d’alguns sectors. Hem 
suportat critiques, tant del ram del motor “off road”  com de certs usuaris de les xarxes socials 
que, en certs punts, han fregat el masclisme i la prepotència. De fet, cal recordar que al llarg de 
la historia de la nostra entitat, no és un cas aïllat. Un cop superat el període de reflexió, 
necessari sempre com a president, volia adreçar-me personalment a tots aquells companys i 
companyes del grup Sterna que, amb la seva actitud valenta, fan i han fet que la nostra entitat 
sigui un exemple d’allò per la que va ser fundada.  Dels que ens varen insultar, faltar al 
respecte o senzillament ens varen criticar, no en voldria esmerçar ni el més mínim esforç. Al 
mateix temps, voldria recordar que el paper del voluntari ambiental és sempre secundari, la 
seva tasca és la d’observar, ajudar, difondre i, en darrer terme, denunciar a les autoritats 
competents totes aquelles actuacions o situacions anòmales. Mai un voluntari s’ha d’enfrontar 
ni prendre el més mínim risc davant de qualsevol situació.   
 
La vostra estima per la natura i el territori es demostra, també, en aquests moments. Són actes 
que només amb l’apoderament que dóna saber que esteu defensant a aquells que no ho poden 
fer, donen sentit a la nostra entitat. Aquests exemples i els que cada dia transmetem a la 
societat, són imprescindibles. Us encoratjo a tots a seguir el camí de la conservació des de tots 
els fronts possibles. Estudis, actuacions, xerrades, publicacions i, quan cal, també denúncies. 
Recordeu sempre, que totes les millores socials i ambientals han estat precedides per un 
període de certa revolta col·lectiva. Tingueu per segur que, a part de la nostra admiració i 
respecte, vostre és el plaer de ser un exemple per tots. Per desgràcia, només rebem els insults 
o critiques d’aquells que exerceixen la prepotència de sentir-se superiors, els agraïments, si 
pareu l’orella i l’ànima, ens l’està donant la NATURA. 
 

Jaume Ramot García, 
president del Grup de Natura Sterna. 
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UN CONVIDAT: CONSTANTÍ STEFANESCU 

 
Biòleg, nascut a Barcelona el 1964 
però arrelat al Montseny des del 
primer moment. Des de molt petit ja 
s'interessava pels animals en 
general i, molt particularment, per 
les papallones. Als 11 anys va 
començar a fer una col·lecció de les 
papallones del Montseny, una 
activitat que va ser clau, en aquella 
època, per aprendre a reconèixer i 
observar aquests insectes. Mentre 
feia el doctorat a l'Institut de 
Ciències del Mar, li van proposar 
censar les papallones del Parc 
Natural dels Aiguamolls de 
l'Empordà amb el mètode del BMS. 
El 1988 va iniciar els comptatges a 
l'itinerari del Cortalet, que encara 
manté regularment cada setmana. 
Amb 34 anys de dades, el 
seguiment al Cortalet representa la 
sèrie més llarga de censos de 
papallones a tota la Mediterrània, i 
una de les més antigues a Europa. El 1994, a proposta del aleshores Departament de Medi 
Ambient de la Generalitat de Catalunya, va establir una xarxa d'itineraris de papallones per 
conèixer les seves tendències. Així va néixer el Catalan Butterfly Monitoring Scheme (CBMS), 
un projecte de ciència ciutadana amb prop de 200 punts de mostreig, que des de 2001 es 
coordina des del Museu de Ciències Naturals de Granollers. En aquest museu treballa com a 
investigador i dirigeix el Grup de Recerca BiBio d'estudi de la biodiversitat mitjançant 
bioindicadors. Al llarg d'aquests anys, ha publicat un centenar d'articles sobre ecologia de 
papallones en revistes del SCI, ha estat co-autor del volum sobre papallones diürnes de “Fauna 
Ibérica” del CSIC, i també de la “Guia de les papallones diürnes de Catalunya”. El 2018 va 
rebre el premi 'Marsh Lepidoptera Award' per part de Butterfly Conservation, en reconeixement 
al servei en el camp de la recerca i conservació dels lepidòpters a Europa. Ha divulgat la seva 
recerca sobre la papallona migradora dels cards en diversos documentals produïts, entre 
d'altres, per Arte, National Geographic i la BBC, col·laborant amb David Attemborough per a la 
sèrie Conquest of the skies. 
 
Links:   
 
http://www.museugranollersciencies.org/ca/lepidopters/projectes/  
 
http://www.catalanbms.org/  
 
 
 

LA FASCINANT ECOLOGIA DE LA PAPALLONA MIGRADORA DELS 
CARDS, Vanessa cardui. 
 
Malgrat la capacitat de vol, al llarg de la 
seva vida la gran majoria de papallones es 
desplacen distàncies curtes, com a molt, 
d'uns pocs quilòmetres. Però hi ha 
excepcions,  la més remarcable de les 
quals possiblement sigui la migradora dels 
cards, Vanessa cardui, una papallona molt 

comuna, de distribució cosmopolita, que ha 
basat la seva estratègia vital en la migració 
a llarga distància.  
 
Tot i que les migracions d'aquesta 
papallona han estat documentades des de 
fa segles a diferents regions del món, 

http://www.museugranollersciencies.org/ca/lepidopters/projectes/
http://www.catalanbms.org/
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inclosa Catalunya, la biologia i el seu cicle 
migratori presentaven llacunes de 
coneixement sorprenents fins fa molt poc. 

Per exemple, els anys 90 encara apareixien 
referències molt vagues sobre l'origen 
africà de les migradores que colonitzen 
Europa i es desconeixia completament 
l'existència de vols de tornada a Àfrica a la 
tardor, de manera que s'assumia que les 
poblacions europees eren temporals i 
s'extingien amb l'arribada de l'hivern. 
 
Aquests interrogants han estat en gran part 
resolts gràcies a l'estudi sistemàtic que 
hem fet des del Museu de Ciències 
Naturals de Granollers, en col·laboració 
amb altres equips investigadors. En un 
primer treball que va resultar clau i que es 
va publicar el 2007 al Journal of Animal 
Ecology, es van relacionar les arribades 
migratòries a Catalunya durant la primavera 
amb situacions meteorològiques que 
generen vents del sud i, sovint, pluges de 
fang. Aquesta troballa apuntava a l'ús de 
vents a gran alçada per part de les 
migradores, i també suggeria quines podien 
ser les àrees d'origen al Magrib. La 
primavera de 2009 vam prospectar una 
d'aquestes àrees, al centre del Marroc, i 
vam constatar l'emergència massiva de 
papallones just abans d'efectuar el vol 
migratori cap a la Mediterrània. 

Posteriorment, en una sèrie de campanyes 
realitzades al Marroc, vam comprovar com, 
cada tardor, en aquesta regió hi havia 

concentracions 
espectaculars de 
migradores dels 
cards. Mitjançant 
l'ús de radars 
entomològics, vam 
confirmar que a 
finals d'estiu 
aquesta papallona 
creuava 
massivament els 
cels del nord i 
centre d'Europa en 
direcció sud, 
aprofitant corrents 
de vents apropiats a 
alçades de 
centenars de 
metres, on no es 
poden detectar a 
simple vista. 
Aquests 
desplaçaments eren 
l'origen de les 
arribades massives 

al Magrib i confirmaven, per primer cop, 
que el cicle migratori de V. cardui és tancat 
i que consisteix en vols estacionals cap el 
nord i el sud, sincronitzats amb les 
condicions reproductives més apropiades 
en cada regió. Més endavant, l'origen 
europeu de les papallones que apareixen 
sobtadament al Marroc cada tardor es va 
confirmar mitjançant l'ús d'isòtops estables.  
 
A diferència de les aus migratòries, la 
migradora dels cards completa el circuit  en 
generacions successives. A més, la recerca 
per part de diversos grups d'investigadors 
ha permès dibuixar recentment un cicle 
encara més complex, que inclou el Sahel i 
l'Àfrica subtropical durant part de la tardor i 
de l'hivern. Ens trobem, doncs, davant 
d'una papallona que a la regió Paleàrtica 
completa un cicle migratori de gairebé 
13.000 km, des de les sabanes de l'Àfrica 
occidental fins als països escandinaus, en 
almenys 6 generacions. Catalunya forma 
part de l'àrea de reproducció a la primavera 
i, secundàriament, a la tardor, moments en 
què podrem gaudir d'aquest meravellós 
insecte.

 
Constantí Stefanescu 
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OBITUARI 
 
A finals d’abril ens deixà, víctima de la COVID-19, el 
nostre company Josep Lois Clemente. Com diu la 
cançó, trobarem a faltar el teu somriure. Des d’aquí 
el nostre etern record.  Descansa en pau. 
 
 
 
 
 
 
 

UN PERSONATGE 
 

ERATÓSTENES (276-194 a. C.)  
 
Al primer número d’aquesta revista parlàvem del gran 

pensador que fou Aristòtil. Aquest sembla que va ser el 

primer en aportar proves de l’esfericitat del nostre 

planeta. Per exemple, l’ombra de la Terra sobre la Lluna 

durant els eclipsis llunars sempre és rodona, 

independentment del lloc d’observació. D’altra banda, les 

estrelles visibles varien depenent del lloc d’observació 

del firmament nocturn.  Però, anys més tard, Eratòstenes 

fou el primer en mesurar la circunferència planetària. 

Estava al front de la biblioteca d’Alexandria quan va 

saber que, a  Syene (l'actual Assuan), durant el solstici 

d’estiu, al migdia, els raigs del sol cauen verticalment i 

els objectes no produeixen ombra. Això no passava a 

Alexandria i va mesurar els graus de l’ombra de la seva 

famosa torre. Per calcular la circunferència de la Terra 

només li calia saber la distància entre les dues ciutats. 

Va contractar a diversos caminadors professionals que 

podien mesurar amb precisió els seus passos i els va fer 

anar de la manera més recta possible d’una ciutat a 

l’altra. Amb aquestes dades va calcular la circunferència 

amb una precisió admirable. 

 
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


Sterna, la revista  017. Març - juny/2021 

Pàgina 7 / 54 

PROJECTE DESMARES: UN PAS MÉS CAP A LA CONSERVACIÓ DEL 

CORB MARÍ EMPLOMALLAT (Phalacrocorax aristotelis) 
 
La captura accidental d’ocells marins en 
arts de pesca, artesanals i recreatives, 
representa un greu problema de 
conservació. Així, baldrigues, gavines, 
mascarells, i altres ocells, queden agafats 
en arts de pesca com palangres i, de forma 
menys estudiada i/o coneguda, en xarxes 
de tresmall i soltes. També diferents arts de 
pesca recreatives, des de costa 
especialment, poden tenir un impacte en 
algunes espècies més costaneres. 
Aquestes captures accidentals tenen un 
impacte sobre les poblacions d’ocells 
marins que busquen recurs al mar, però al 
mateix temps suposen un problema pels 
mateixos pescadors ja que els limita l’acció 
de pesca, els roben o malmeten captures i, 
sobretot, tenen incidència en l’efectivitat de 
la mateixa pesca. 
 
La captura accidental és un problema 
important al Mediterrani per moltes 
espècies, com ara el corb marí emplomallat 
(Phalacrocorax aristotelis desmarestii). Des 
de l’any 2003 hi ha un programa de 
marcatge d’exemplars, iniciat a Menorca i 
aquests últims anys també a Catalunya, 
amb anelles convencionals i de lectura a 
distància. Això ha permès conèixer el 
moviment i desplaçaments des de les 
zones de nidificació (de desembre a maig) 
fins a les zones post-reproductores (a partir 
de juny i fins al novembre). Ara bé, no es 
coneixia el detall d’aspectes de la seva 
biologia i ecologia que el projecte 
DESMARES podrà resoldre. De què 

s’alimenten? A quina fondària pesquen? 
Per on es belluguen? Són bioindicadors? 
Quina interacció hi ha amb la pesca? 
Quines mesures es poden adoptar?  
 
"DESMARES-Compatibilizando la pesca 
artesanal con el cormorán moñudo en 
áreas protegidas: pesca sostenible y 
bioindicadores en un contexto de 
cooperación" és un projecte de la 
Universitat de Girona (UdG), l’Institut de 

Ciències del Mar (ICM - CSIC), la 
Sociedad Española de Ornitología 
(SEO/Birdlife) i el Consell Insular de 
Menorca, i està finançat pel 
programa Pleamar de la Fundación 
Biodiversidad amb fons FEMP. 
DESMARES com acrònim, 
representa la interacció del recurs 
pesquer explotat de forma 
artesanal al mar Mediterrani - 
MARES- amb l’epítet subespecífic 
del corb marí emplomallat 
mediterrani -DESMARESTII-. 
Aquest projecte DESMARES pretén 
fer compatible la pesca artesanal al 
mediterrani occidental amb la 
conservació del corb marí 
emplomallat com espècie 
actualment catalogada com 
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vulnerable a nivell europeu, que al mateix 
temps és bioindicadora de l’estoc pesquer. 
Suposa una eina que permet conèixer la 
dinàmica de l’estoc pesquer al litoral i 
estudiar la població del corb marí 
emplomallat, tant des del punt de vista 
temporal com espacial, especialment en 
àrees protegides de la Xarxa Natura2000. 
En aquest sentit, el projecte integra la 
cooperació amb el sector pesquer artesanal 
que repercutirà en una pesca més 
sostenible. 
 
El projecte, que finalitza aquest 2021, 
demostra que aquesta espècie s’alimenta 
majoritàriament de peixos; més d’un 
centenar d’espècies, la majoria espècies no 
comercials i/o de talles petites. Entre 
aquests, i amb variacions temporals segons 
el moment de l’any, destaquen el sonso, el 
congre balear, el joell o les aranyes. 
Captura les seves preses fent immersions 
de fins a 40 metres de fondària, que 
complementa amb períodes de repòs, 
majoritàriament sobre les roques, on 
s’assequen i descansen durant estones 
llargues del dia. Els exemplars 
reproductors, que nidifiquen de desembre a 
maig, presenten una fidelitat als seus 
territoris per les obligacions en la incubació 
dels ous o dedicació als polls. No marxen 
massa lluny dels nius. Ara bé, durant l’estiu 
i tardor o els exemplars no reproductors, es 
desplacen a majors distàncies dins la costa 
catalana, entre Catalunya i Balears, o bé 
fins al sud de França. Aquests moviments 
se solapen amb les accions de pesca de 
les barques artesanals, col·laboradores del 
projecte, que treballen des del Maresme 
fins al Cap de Creus; en definitiva 
coincideixen les àrees on els pescadors 
calen les seves arts amb les zones de 

pesca dels corbs marins emplomallats. Les 
captures notificades pels mateixos 
pescadors corroboren aquesta interacció. A 
banda, també s’ha observat exemplars 
morts en les anomenades “xarxes 
fantasma”, que són xarxes de pesca 
abandonades al fons del mar. Aquests 
aspectes ens indiquen que entre les 
principals amenaces tenim les interaccions 
negatives amb la pesca, però també en els 
usos i la sobre freqüentació humana en les 
zones de nidificació i descans, en posadors 

i dormidors. Les molèsties ocasionades als 
corbs marins mentre descansen, per la 
presència de gossos deslligats o pescadors 
recreatius des de costa, incideixen 
negativament sobre el comportament i 
necessitats biològiques d’aquesta espècie.  
 
Entre tots i totes, amb el bon saber fer a 
títol particular i també des de les 
administracions, hem d’intentar que el corb 
marí emplomallat faci un pas endavant en 
la seva conservació. Estem treballant 
conjuntament amb el sector pesquer per 
mitigar les captures accidentals. El corb 
marí emplomallat és una icona de les 
nostres costes; un referent en la 
conservació de la biodiversitat al mar i un 
bioindicador que demostraria que les 
coses es fan bé. 
 

Josep M. Bas i Carles Tobella 
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TROBALLA D'UN CORN MARÍ Charonia lampas EN AIGÜES DE SANT 
FELIU DE GUÍXOLS 
 
La troballa va ser el passat 16 d'abril a la 
zona de Port Salvi sobre un fons rocós a 21 
metres de profunditat. L'animal estava en 
repòs, protegit a l'interior de la seva 
conquilla de 21 cm de longitud. 
 
D'entrada i com a presentació, dir que el 
corn o tritó marí és el mol·lusc gasteròpode 
(caragol) més gran de la Mediterrània amb 
una conquilla que pot arribar als 40 cm de 
longitud i 15 cm de diàmetre. Antany 
abundant, avui és molt escàs. D'exquisida 
carn i una conquilla molt apreciada com a 
element de decoració, i també pels 
col·leccionistes, aquest espectacular 
mol·lusc ha estat objecte de pesca abusiva 
durant molts anys. Això va fer que l'espècie 
fos qualificada com amenaçada, en perill 
d'extinció o vulnerable en diferents tractats i 
convenis internacionals. Avui aquesta 
espècie es troba protegida, estant prohibida 
la seva pesca i comercialització. En el 
litoral català es considera una espècie molt  
difícil de veure pels submarinistes. 

 
Tan important troballa no es podia 
desaprofitar i s'imposava fer un programa 
d'observacions, en principi diàriament i 
després més distanciat, intentant mantenir 
sempre una certa periodicitat. De moment 
he pogut observar uns primers 

desplaçaments i hàbits d'alimentació. És un 
animal que no viu fix en un lloc determinat 
sinó que es desplaça lentament al llarg de 
la seva vida pel fons marí, com si d'un 
nòmada es tractés, podent arribar a 
recórrer en la seva existència una gran 
distància. En tancar aquest escrit, el nostre 
corn s'acostava a una àmplia zona on 
domina el coral·ligen de fons amb 
innombrables i profunds forats on amagar-
se, ocult a la nostra vista. Si penetra en 
aquest coral·ligen amb tota probabilitat el 
perdré de vista durant una temporada, que 
pot ser llarga. 
 
Aquesta espècie de caragol marí habita 
des de les aigües més superficials fins a 
passats els 200 metres de profunditat, en 
fons tant rocosos com a detrítics, arenosos 
o en praderies de Posidonia oceanica. És 
un voraç depredador que s'alimenta 
principalment d'equinoderms com estrelles 
de mar, eriçons o holotúries. Rep 
innombrables noms locals com corn o tritó 

marí, cuerno, 
botzina, 
caracola, 
trompeta, etc. 
Fent un petit 
orifici a l'àpex i 
bufant amb 
força, la 
conquilla emet 
un so molt 
característic que 
ja s'utilitzava en 
l'antiguitat com a 
mitjà de 
comunicació, 
especialment 
entre vaixells. 
 
A les fotos 
preses en 
diferents dies 
podem observar 
4 instantànies 
d'un animal que 
per respecte no 

ha estat tocat ni pertorbat en cap moment i, 
per tant, aquestes fotos reflecteixen 
fidelment l'animal en el seu estat natural. 

 
Joan Lázaro Mateo 
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LA SOSTENIBILITAT ÉS BENESTAR 
  

Tots estem interessats en el benestar i 

volem tenir una societat de benestar. Per 

assolir-ho cal primer que ens posem 

d’acord en què entenem per benestar, per 

després pensar com es pot assolir aquest 

benestar al que aspirem. En línies 

generals, podem parlar de tres tipus de 

benestar: l’individual, el de la comunitat que 

ens envolta i el benestar social en el sentit 

ampli. 

 

Entenem per benestar personal a com se 

sent una persona 

envers la seva pròpia 

vida. D’alguna 

manera es sentir-se 

feliç o satisfet amb la 

vida que portem i 

gaudir d’allò que en 

diem una bona 

qualitat de vida. El 

benestar de la 

comunitat (o local) es 

el que ens permet 

viure bé en família, 

amics i el nivell 

immediat de les 

comunitats a on fem 

la nostra vida. Aquest 

benestar va més enllà del que es el 

benestar personal doncs incorpora 

elements molt més amplis, com son la 

qualitat de la Natura que ens envolta, 

valors com la llibertat i la democràcia i 

també el que se’n diu: el “capital social”. 

 

Finalment el benestar social és el que cal 

per viure bé junts com a societat, ara i en el 

futur. Això va més enllà del benestar 

personal i comunitari doncs ens obliga a 

considerar les desigualtats entre persones, 

poblacions i societats. És a dir, el benestar 

social és, de fet, la nostra responsabilitat 

envers les generacions futures i el nostre 

entorn natural, és el benestar a través de 

generacions. 

 

En determinats àmbits (sovint en el món 

acadèmic) hi ha una tendència a considerar 

que aquestes tres formes de benestar 

estan o entren en competència o conflicte, 

especialment quan cal distribuir recursos (i 

per tant benestar) entre el benestar de 

certes individualitats i el públic o per tota la 

societat. Una manera d’evitar aquest 

possible xoc d’interessos  és considerar 

que el benestar de la comunitat i de la 

societat és el  resultat de l'agregació de la 

satisfacció de tots els ciutadans en la vida 

que porten. Cal incidir en que el benestar 

de la comunitat té un impacte en el 

benestar personal i el benestar social el té 

en el benestar de la comunitat. 

 

El popular presentador Àlex Trebeck (mort 

al març del 2019) descriu una economia de 

benestar com un procés regeneratiu i 

col·laboratiu al servei del benestar humà i 

ecològic, que té com a objectiu la 

satisfacció de les necessitats de tots, no les 

necessitats d'uns pocs. En l’informe 

Brundtland (1987), una societat sostenible 

es defineix com aquella que prospera, 

progressa i es desenvolupa, satisfent "les 

necessitats de present, però sense 

comprometre la capacitat de les 

generacions futures per satisfer les seves 

pròpies necessitats”. En una economia del 

benestar, cada "nivell" de benestar depèn 

dels altres. El benestar social només pot 

existir dins dels recursos finits de la nostra 

llar comuna, la Terra. Ara més que mai, és 

imprescindible que entenguem que la 

nostra salut depèn, en gran mesura, de la 

salut dels ecosistemes. 

 

Temi Vives 
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EL MÓN DELS PROTOZOUS: QUÈ SON I QUE FAN. (2 i 3) 
BIOLOGIA I FUNCIÓ ECOLÒGICA I EL SEU PAPER A LES 
DEPURADORES  
  
Els protozous són heteròtrofs, és a dir que 
per viure han de consumir matèria 
orgànica. Aquesta capacitat de consumir 
matèria orgànica fa que siguin 
degradadors (reciclen o depuren) els 
detritus de les aigües i sols, essent, per 
tant, un element clau per la 
autodepuració de les aigües. En les 
depuradores biològiques d'aigües 
residuals tenen dues funcions 
primordials: I) consumeixen la matèria 
orgànica particulada i la dissolta; són, per 
tant, organismes que biodegraden i 
depuren les aigües; II) seleccionen les 
bactèries responsables de la floculació 
de la matèria orgànica. Per aquests 
motius, determinats tipus de protozous 
s’utilitzen per diagnosticar el bon 
funcionament de les depuradores o per 
determinar si les aigües de rius o estanys 
tenen poca o molta matèria orgànica. Les 
diferents espècies de protozous tenen 
sensibilitats especifiques als canvis 
ambientals de pH, concentració de 
matèria orgànica, tòxics, etc. Això els fa 
que siguin utilitzats com a indicadors de 
la qualitat de les aigües dolces o 
marines. 
  
Un dels aspectes més sorprenents dels 
protozous és la seva capacitat per 
reproduir-se. Ho poden fer sexualment i 
asexualment i, en molts casos, poden 
combinar els dos sistemes de reproducció. 
A banda, quan es reprodueixen 
asexualment utilitzen mecanismes tan 
diversos con els de divisió binaria, divisió 
múltiple i gemmació. Fins i tot a nivell 
genètic els mecanismes de duplicació de 
l'ADN (mitosis) pot ser obert, semiobert o 
tancat. És a dir que els protozous, malgrat 
ser unicel·lulars tenen una complexitat 
estructural i genètica enorme. 
 
Un grup de protozous particularment 
atractiu son els foraminífers, caracteritzats 
per estar embolcallats per una closca o 
valva d’un material que produeix el mateix 
protozou i que és similar al de la quitina 
dels insectes. De les mes de 40.000 
especies de foraminífers descrites, el 90% 
són fòssils i actualment són d’ajut als 

geòlegs per identificar els estrats de petroli 
en les prospeccions d'hidrocarburs. 

 
Els protozous ciliats són el grup més 
estudiat i més utilitzat en el control dels 
processos de depuració en les depuradores 
biològiques pel sistema de fangs actius. 
Això és degut a les següents 
característiques: 
 
a) Són organismes molt abundants en els 
fangs actius, amb concentracions que 
oscil·len entre els 2.000 i 100.000 individus 
per mil·lilitre, i amb una gran varietat 
d’espècies, havent-se descrit un total de 
160 espècies en depuradores. A més, la 
seva identificació és molt més senzilla i 
ràpida de realitzar en comparació amb la 
dels bacteris o els protozous flagel·lats. 
 
b) La seva principal funció és la ingestió de 
bacteris dispersos, contribuint a la 
clarificació de l'efluent a causa d'una 
disminució de la terbolesa, així com de la 
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DBO5. A més, també eliminen bacteris 
patògens i fecals, observant-se que en 
tancs aerobis amb presència de protozous 
es pot arribar a una eliminació del 95% de 
la bactèria Escherichia coli que és 
l’indicador de contaminació fecal. 
 
 c) L'estructura de les comunitats de 
protozous ha estat utilitzada com a 
paràmetre de control del procés, sense 
necessitat d'efectuar llargs o costosos 
anàlisis de tipus físic o químic. Un fang ben 
colonitzat, estabilitzat i amb un bon 
rendiment de depuració té una microfauna 
ben diversificada. En canvi, un fang 
colonitzat únicament per una sola espècie 
indica un desequilibri tròfic. 
 
d) Estimulen el metabolisme bacterià, ja 
que en ingerir bacteris s'estimula el 
creixement i el metabolisme d'altres, la qual 
cosa comporta un increment del rendiment 
del procés. A més, presenten la capacitat 
d'induir la floculació dels bacteris presents 
a causa de la secreció de polisacàrids. 
  
e) Indueixen un procés de selecció en el 
creixement dels bacteris floculants i 
filamentosos, ja que amb la formació de 
flòculs grans són més difícils d’ingerir que 
els bacteris lliures. 
 
 f) Mitjançant la seva activitat depredadora 
sobre el fang i els bacteris lliures 
contribueixen significativament a que la 
quantitat de fang produïda sigui menor. 

 
Els protozous ciliats poden classificar-se, 
segons la seva alimentació, en espècies 
carnívores, quan s'alimenten d'altres 
protozous, o en espècies bacteriòfagues, 
quan s'alimenten de bacteris. Una altra 
classificació, a partir del seu hàbitat o 
relació amb el flòcul, els engloba en tres 
grups funcionals: nedadors, reptants i 
sèssils. Els nedadors corresponen als 
ciliats que neden activament pel licor 
barreja i entre els flòculs; els reptants 
també són formes lliures però es troben 
normalment en les superfícies dels flòculs, 
explotant els recursos alimentaris associats 
a ells, i els sèssils estan units als flòculs 
mitjançant el propi cos, una coberta o loriga 
o un peduncle. L'anàlisi de l'abundància i 
freqüència d'aquests grups dona una idea 
de l'estructura de la comunitat i pot servir 
com a índex d'estabilitat de sistema. Això 
és a causa de que, com ja s'ha comentat, 
els flòculs formats en el reactor sedimenten 
al decantador secundari i són reenviats al 
reactor, afavorint selectivament a les 
espècies associades als flòculs respecte 
les lliures, ja que aquestes poden ser 
eliminades amb l'efluent. Per tant, un 
sistema funcionalment estabilitzat tindrà 
una abundància superior d'espècies 
reptants i sèssils davant el resta, a causa 
del fet romandre associades als flòculs. 

 
 

Miquel Blasi Roma 

 
 

PUBLICITAT (Clínica Veterinària Pou és una empresa col·laboradora de Sterna) 
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DETECTATS POSSIBLES CASOS DE  TRICHOMONOSI EN DUCS A L’ALT I 
BAIX EMPORDÀ: UN VELL CONEGUT EN LES INFECCIONS AVIÀRIES. 
 
Una de les afectacions més antigues entre 

els ocells, és la generada per certs 

protozous flagel·lats del tipus Tricomones. 

De fet, les lesions provocades per  aquest 

paràsit han estat diagnosticades pels 

paleontòlegs en mandíbules de 

Tyrannosaurus rex. (recordem que els 

ancestres dels nostres ocells actuals són 

els antics sauris teròpodes). Aquests 

paràsits microscòpics, i concretament els 

Trichomonas gallinae,  poden afectar i 

transmetre’s  entre moltes espècies 

d’ocells. Amb tot, l’hoste  principal és la 

família dels Columbidae (coloms, tudons i 

tórtores en general). Aquest grup d’ocells, 

degut al seu sistema immunitari,  poden ser 

portadors de la malaltia però no mostrar-ne 

cap símptoma (prevalença).  En aquest 

sentit, alguns estudis apunten que han 

detectat el protozou en 34’2 % dels tudons 

que s’han mostrejat i en la gran majoria de 

les colònies de coloms urbans, doncs el 

gregarisme d’aquests, és un dels principals 

motius d’infecció comunitària.  

El contagi en rapinyaires és freqüent, ja 

que es produeix en el moment que aquests 

depreden i consumeixen ocells infectats. 

Els símptomes que presenta l’au infectada 

varia segons la soca del protozou i l’estat 

del sistema immunitari de l’ocell. Amb tot, 

els quadres observables són principalment 

la presència de plaques infeccioses a la 

boca, esòfag o al pap. Els casos més 

avançats poden afectar també infiltracions 

òssies al crani, o migrar via sanguínia a 

altres parts del cos.  El desenllaç final sol 

ser la mort per la incapacitat d’ingerir 

aliment, asfixia o, finalment, per infeccions 

sistèmiques. Cal advertir, que aquests 

quadres solen donar-se amb més mesura 

en exemplars joves, sobretot polls, pel fet 

que les seves defenses encara no estan 

del tot desenvolupades.  
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En el cas del duc (Bubo 

bubo), al Baix i Alt Empordà, 

l’afectació observada fins al 

moment ha estat realment 

residual. En els darrers anys 

i després d’analitzar més de 

200 polls, molt pocs havien 

mostrat afectacions clares i 

evidents per tricomones. 

Enguany s’han detectat 4 

possibles casos. Tots ells, 

han estat en exemplars 

joves i en dos territoris nous 

on mai s’havia mostrejat: 

Roses i Cruïlles.  L’anàlisi de 

la seva alimentació (que es 

farà posteriorment), 

determinarà el grau de 

dependència en la seva 

dieta  de coloms. Amb tot, els estudis 

realitzats pel nostre equip, demostren que 

en la dieta del duc empordanès, el gènere 

Columba, és la segona font de recursos 

alimentaris amb un 15% de la dieta total. 

Al mateix temps, cal advertir que, la 

confirmació clínica d’aquesta infecció, cal 

que sigui avalada per un equip veterinari, ja 

que la diagnosi a cop d’ull pot ser errònia. 

És per això que caldrà millorar el protocol 

de detecció i presa de mostres per, en un 

futur i, si es considera escaient, prendre les 

mesures necessàries per al seu tractament. 

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 
Web: http://www.farmaciamontsefelez.com/ca 

mailto:montserratfelez@cofgi.org
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LES SERPS I LA POR. 

 
Temuts, vilipendiats i amb cara de 
psicòpata: el repte de fer valorar i 
estimar uns animals amb mala fama 
 
Quan et poses a intentar conservar un grup 
de fauna o de flora, sigui voluntària o 
professionalment, és esperable que topis 
amb una sèrie de reptes o contradiccions 
socials en tots els casos. Per exemple, la 
humanitat ocupa espais a on hi ha 
biodiversitat cada vegada que construeix 
alguna cosa nova, amb el que és 
plantejable fins a quin punt l’hem de perdre 
a canvi del necessari (o no) benefici que 
ens aporta aquell nou polígon industrial, 
aquelles noves cases, aquella nova 
carretera, aquells nous molins de vent o 
plaques solars... el que sigui. A partir 
d’aquí, en una societat justa es faria un 
debat seriós sobre el tema i es planificaria 
si cal creixement i com. A la nostra societat 
capitalista, les grans empreses acostumen 
a tindre vistiplaus per fer bestieses no se 
sap com i si hi estàs en contra t’has de 
convertir en un militant o activista, muntar-
hi un moviment en contra i, amb sort, 

aconseguir que es faci aquell debat tan 
necessari discutint per Twitter i que potser 
es pari. Sigui com sigui, per desgràcia són 
els problemes «esperables». 
 
Hi ha alguns animalons però, que tenen 
encara problemes afegits. La conservació 
de la natura ha avançat i s’ha colat una 
mica a la societat en general (per sort) des 
de diverses vies, algunes de més 
objectivables («necessitem ecosistemes 
sans per sobreviure, menjar, reduir costos 
de gestió de riscos, etc. si us plau pensa en 
la gestió del futur de la humanitat i el 
planeta») i algunes de més sentimentals o 
empàtiques (des de «pensa en la qualitat 
de vida de passejar per boscos madurs a 
prop de casa» fins a «si compres tal cosa 
estàs extingint / fent patir aquesta espècie 
de mamífer amb aquests cadells adorables, 
maleït individualista assassí!»). Per la 
primera via, la gran majoria de grups 
gaudeixen d’una protecció similar en 
principi. Per la segona via, hi ha grups que 
per diversos motius han aconseguit molt 
d’amor per part d’una part de la humanitat, 
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mentre que d’altres... bé... ehem. Potser us 
pensareu que és simplement opinió meva? 
No pas. Preocupats per si aquesta segona 
via d’entrada cap a l’estima i la conservació 
de la natura podia implicar problemes i 
biaixos, el 2019 tres investigadors (vegeu 
bibliografia a baix) van conduir un estudi 
molt interessant: van comparar l’empatia i 
la compassió que la gent occidental (més 
de 3.500 persones en aquest cas) sentia 
per diversos animals i ho van relacionar 
amb el nostre parentiu evolutiu. 
 
Els resultats saltaven a la vista: com més 
semblants (evolutivament i/o físicament) a 
nosaltres fossin els organismes, més 
empatia i compassió generaven. Hi havia 
algunes excepcions i matisos (per exemple, 
tot i no generar empatia, un roure vell 
generava compassió, i 
per l’altra banda, tot i 
generar una mica més 
d’empatia, una paparra 
no generava cap mena 
de compassió), però els 
resultats eren en general 
ben clars. 
 
Podem pensar diversos 
motius, com per 
exemple que saber llegir 
la musculatura facial (les 
expressions) dels 
mamífers ens devia 
permetre als humans 
anticipar millor les 
reaccions de les nostres 
antigues preses i 
enemics. Això, en un 
context actual, es pot 
convertir en empatia cap 
als mamífers, que són 
els únics que en tenim. 
Podríem seguir debatent sobre el tema, 
però simplement volia continuar per 
remarcar que, dins dels animals terrestres 
de mida mitjana habituals de la nostra 
fauna, per desgràcia diria que les serps són 
les úniques que encara es maten 
simplement per odi i por no fonamentada. 
Els ocells poden ser molèstia, o diversió (sí, 
encara hi ha qui li agrada disparar a tot el 
que es mou), o poden morir per error, per 
conflicte d’interessos amb la humanitat... el 
mateix passa amb mamífers, peixos, 
alguns amfibis... però el tema es gira 
curiosament en arribar a alguns gripaus i 
sobretot alguns rèptils com les serps. 
Generen fàstic i por. Seguim trobant i 
sentint casos freqüents de serps mortes 

amb el cap aixafat. Ni verinoses, ni a prop 
de cases, ni res. Una serp que estava al 
tros i s’ha d’exterminar. Personalment, em 
trobo sovint amb casos d’estar explicant 
coses de granotes i que surti el tema de les 
serps i aquella persona que t’estava 
escoltant tant atentament resulta que ja 
comença a fer cara de fàstic i por només de 
sentir la paraula. Una reacció irracional, 
gairebé... instintiva. 
 
De fet, a nivell científic, el debat sobre si la 
nostra por a les serps ve fixada ja de 
manera instintiva és prou potent. Pots 
trobar llibres sencers publicats sobre això 
en editorials científiques el 2019, amb el 
que el debat segueix i n’hi ha molts que et 
diran que sí, que estem programats per 
témer les serps perquè, resumint, en el 

nostre continent d’origen (Àfrica) n’hi ha 
bastantes de verinoses i abans anàvem 
sempre descalços. I evidentment, a la 
cultura ancestral s’hi ha sumat mantenir i a 
fer més grosses les nostres pors. La serp 
és l’animal del dimoni en el cristianisme, i la 
nostra cultura popular fins i tot s’ha inventat 
rèptils fantàstics serpentiformes i terrorífics 
com el basilisc (que et mata només amb la 
mirada), i llegendes com que les serps 
xuclen la llet de les mares que dormen al 
donar de mamar mentre que posen la cua a 
la boca dels nens perquè no plorin i al final 
clar, el nen va emmagrint. La versió 
moderna és que els biòlegs llancem serps i 
escurçons des d’helicòpters. És acollonant 
com aquesta barbaritat és transversal a 
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tota la península ibèrica rural. Com si els 
biòlegs tinguéssim pressupost per 
helicòpters, saps? Veient la cultura popular 
però, al final no sorprèn. Les serps xuclen 
la sang dels ocells (la serp vampir? aquesta 

és nova), porta sort matar la primera serp 
que vegis a l’any (i matar la primera 
oreneta? Ah no, aquesta no), la capacitat 
màgica de les serps d’espatllar les 
escopetes que les apunten i de frenar amb 
la mirada tractors en marxa... vaja, una 
meravella. 
 
Tot això encara és més frapant si recordem 
que les serps més abundants de la nostra 
fauna tenen els ratolins que es mengen el 
nostre gra a la seva dieta. Alhora, no 
mengen espècies de caça o ramaderia el 
que implicaria una certa competència amb 
els humans (que va crear odi per alguns 
rapinyaires i mamífers depredadors). Res, 
simplement por ancestral sembla, que s’ha 
mantingut fins i tot a llocs a on escurçons i 
serps verinoses són gairebé una curiositat 
faunística com a Europa. Hi ha milions 
d’europeus que viuran la vida sencera 
sense veure un escurçó en estat salvatge. 
Però la por i alhora la manca d’empatia i 
compassió no sembla canviar gaire ara per 
ara. Per sort, de la mateixa manera que la 
paraula «pagès» (de pagà) es va 

conservar, també es va conservar alguna 
tradició pagana mèdica (també falsa, però 
coma mínim no és tant negatiu) lligada a 
les cultures ancestrals mediterrànies pre-
cristianes. Als caps d’escurçó i mudes de 

serp se’ls hi 
suposen beneficis 
mèdics, per 
exemple. 
 
Sigui com sigui, cal 
persistir. Cal fer 
entendre que totes 
les peces d’un 
ecosistema són 
necessàries, que 
encara que et faci 
por pots simplement 
passar de la serp, 
que una serp mai 
t’atacarà sense 
motiu, que fugen, 
que és fàcil saber si 
una serp és verinosa 
a Europa quan la 
veus, que aporten 
beneficis a 
l’agricultura, que... 
bé, fins aquí el text 

d’avui. Arriba a un punt que, com a 
herpetòleg, em costa posar-me a la pell 
d’algú que té terror a les serps. Si has llegit 
aquest text, tens por a les serps, però 
alhora creus que cal conservar-les... tens 
alguna idea de com atacar el tema? 
Qualsevol proposta és benvinguda, i moltes 
gràcies per endavant. 
 

Eudald Pujol Buxó 
 
 
Bibliografia: 
 
Miralles, A., Raymond, M., & Lecointre, G. 
(2019). Empathy and compassion toward 
other species decrease with evolutionary 
divergence time. Scientific reports, 9(1), 1-
8.  
 
Gomis i Mestre, C. (2014) Zoologia popular 
catalana. Edicions Sidillà, La Bisbal 
d’Empordà. 
 

 
 
 



Sterna, la revista  017. Març - juny/2021 

Pàgina 18 / 54 

ELS NOMS DE LES PAPALLONES DE LA VALL DEL RIDAURA (1) 
                                
Les papallones, com tots els organismes 
vius, han estat identificats pels taxònoms 
mitjançant la nomenclatura binomial, amb 
un nom genèric i un altre d'específic. 
Emprant el llatí o llatinitzant els termes 
d’ambdós elements, tal com decidí el 
creador d'aquesta terminologia, Carl von 
Linné, al segle XVIII. D'altra banda, i 
malgrat ser el grup d'insectes més popular, 
la majoria de les nostres papallones no 
tenien nom en català. El 2012, una 
comissió d’experts del Museu de Ciències 
Naturals de Granollers i de la Societat 
Catalana de Lepidopterologia consensuà 
una proposta de noms comuns per a les 
papallones diürnes catalanes. Sempre que 
fou possible es conservà els pocs noms 
coneguts de la terminologia popular. Els 

noms que es proposaren per primer cop 
s’adaptaren a partir de llengües properes o 
bé reflecteixen trets distintius de les 
espècies, ja siguin morfològics o ecològics. 
L’objectiu de la proposta era establir una 
nomenclatura de referència per a totes les 
papallones diürnes catalanes, que hauria 
de facilitar la popularització de l’estudi 
d’aquests insectes en amplis sectors de la 
societat. Objectiu que, sens dubte, s'ha 
aconseguit. 
 
En aquest escrit es recull l'origen i/o el 
significat, tant dels noms catalans com dels 
científics, de les espècies de papallones 
diürnes trobades recentment a la vall del 
Ridaura. 

 
Capgròs comú (Carcharodus alceae) 
Capgròs, perquè tenen un cap gros en relació 
amb la resta del cos. 
Comú, perquè és l’espècie més comuna del 
gènere. 
Carcharodus, significa dents agudes ja que 
està compost dels termes grecs carchaleos, 
agut i odous, dent. Pel dibuix de les ales. 
Alceae és el genitiu de alcea, nom de la planta 
nutrícia, l’alcea o malví bord (Malva alcea). 
Alcea,  nom en honor d’Alceu, personatge 
mitològic, fill d'Andròmeda i Perseu. 

 
Capgròs fosc (Carcharodus flocciferus) 
Capgròs, perquè tenen un cap gros en relació 
amb la resta del cos. 
Fosc, pel color. 
Carcharodus, significa dents agudes ja que 
està compost dels termes grecs carchaleos, 
agut i odous, dent. Pel dibuix de les ales. 
Flocciferus és un vocable compost pels termes 
grecs floz i phero, flama i portar, 
respectivament. 

 
Merlet comú (Pyrgus malvoides) 
Merlet, a partir del nom genèric traduït al 
català. 
Comú, perquè és l’espècie més comuna del 
gènere. 
Pyrgus deriva del grec pyrgos, torre, merlet. 
Pel dibuix blanc i negre de la fímbria de les 
ales. 
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Malvoides, significa referent a la malva (Malva spp.), considerada erròniament com a planta 
nutrícia. 

 
 
Merlet ruderal (Pyrgus armoricanus) 
Merlet, a partir del nom genèric traduït al 
català. 
Ruderal, per la seva preferència pels ambients 
ruderals. 
Pyrgus deriva del grec pyrgos, torre, merlet. 
Pel dibuix blanc i negre de la fímbria de les 
ales. 
Armoricanus relatiu o pertanyent a la regió 
gal·la d’Armòrica, situada entre els rius Garona 
i Siena. 
 
 

 
Murri de la pimpinella (Spialia sertorius) 
Murri, pel tipus de vol, ràpid i imprevisible. 
De la pimpinella, per l’especificitat de la planta 
nutrícia, la pimpinella (Sanguisorba minor) 
Spialia significa amb taques ja que deriva del 
grec spilos, taca. 
Sertorius nom en honor de Quint Sertori, 
governador romà a Hispània. 
 
 
 
 
 

 
 
Daurat fosc (Thymelicus acteon) 
Daurat, pel seu color daurat. 
Fosc, per la coloració, fosca en relació a la de 
les altres dues espècies del gènere. 
Thymelicus és la llatinització del terme 
grec thymelicos, músic del cor en el teatre grec. 
Acteon. Acteó era nét d’Apol·lo i va ser 
ensinistrat en l’art de la caça pel centaure 
Quiró. Un dia va sorprendre a Àrtemis mentre 
aquesta es banyava nua en una font. La 
deessa el convertí en cérvol i va ser devorat per 
la seva pròpia gossada. 
 

 
Dard ros (Ochlodes sylvanus) 
Dard, pel seu vol directe i ràpid. 
Ros, pel seu color ataronjat. 
Ochlodes, en grec, significa turbulent, erràtic; 
pel tipus de vol. 
Sylvanus. Silvano era una de les divinitats del 
bosc, sylva en llatí, de la regió del Laci 
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Sageta negra (Gegenes nostrodamus) 
Dard, pel seu vol directe. 
Negra,  per la coloració, molt fosca. 
Gegenes en grec significa terraqui, nascut de 
la terra. 
Nostrodamus dedicat a Nostradamus, cèlebre 
metge i astròleg provençal del segle XVI. 
 
 
 
 
 
 

 
 Papallona zebrada (Iphiclides feisthamelii) 
Papallona, nom recollit per Vilarrúbia (1961).  
Zebrada,  nom recollit per Vilarrúbia (1961). 
Sinònim: reina zebrada. Per les ratlles negres 
sobre fons clar que recorden les de les zebres. 
Iphiclides en honor d'Ìficles, germanastre 
bessó (coses de la mitologia) d'Hèracles. Fou 
un dels argonautes i destacava per la seva 
rapidesa com a corredor. 
Feisthamelii és un nom posat en honor de 
l’entomòleg noucentista francès J. F. P.  
Feisthamel. 
 
 

 
 
Papallona reina (Papilio machaon) 
Papallona, nom recollit per Vilarrúbia (1961).  
Reina,  nom recollit per Vilarrúbia (1961). 
Sinònim: reina de la ruda, recollit per Feliu 
(1948), per l’associació de l’eruga amb aquesta 
planta; macaó. 
Papilio, és el nom que donaven els romans a la 
papallona. 
Machaon metge grec a la guerra de Troia; era 
germà de Podaliri, fills d’Asclepi i néts de Zeus i 
Coronis. 
 

 
 
 
 
Angelet (Leptidea sinapis) 
Angelet, pel seu aspecte petit i delicat. 
Leptidea significa abrinada, d’aspecte prim, ja 
que deriva dels termes grecs leptos, prim 
i idea, aparença, forma; per la delicadesa de 
les ales 
Sinapis, en llatí, és la mostassa (Sinapis alba), 
una de les seves plantes nutrícies. 
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 Blanca de la col (Pieris brassicae) 
Blanca, nom de tradició catalana per la 
coloració general de les ales. 
De la col, respecta el nom tradicional. Sinònim: 
papallona de la col (Brassica oleracea), una de 
les seves plantes nutrícies. 
Pieris és un nom posat en honor de Pièria, 
regió de Tràcia, llar de les nou Pièrides, filles 
de Píer i Evipe, que per rivalitzar amb les 
Muses van ser transformades en garses. 
Brassicae, genitiu del llatí brassica, col 
(Brassica oleracea), una de les seves plantes 
nutrícies. 
 

 
Blanqueta de la col (Pieris rapae) 
Blanqueta, per la mida més petita i per la 
coloració general de les ales. 
De la col, per la planta nutrícia principal, la col 
(Brassica oleracea). 
Pieris és un nom posat en honor de Pièria, 
regió de Tràcia, llar de les nou Pièrides, filles 
de Píer i Evipe, que per rivalitzar amb les 
Muses van ser transformades en garses. 
Rapae, genitiu del llatinitzat rapa, del 
grec rapus; una de les seves plantes nutrícies, 
el nap salvatge (Brassica rapa). 
 
 

 
Blanqueta perfumada (Pieris napi) 
Blanqueta, per la mida més petita i per la 
coloració general de les ales. 
Perfumada, pel fort olor de llimona que 
desprenen els mascles, causat per una 
feromona que té un important paper durant la 
parada nupcial. 
Pieris és un nom posat en honor de Pièria, 
regió de Tràcia, llar de les nou Pièrides, filles de 
Píer i Evipe, que per rivalitzar amb les Muses 
van ser transformades en garses. 
Napi, genitiu del llatí napus, nap. Per l’ús 
suposat del nap (Brassica napus) com a planta 
nutrícia.  

 
 
Pòntia comuna (Pontia daplidice) 
Pòntia, respecta el nominal del gènere. 
Comuna, perquè és l’espècie més comuna del 
gènere.  
Pontia, del grec pontos, mar. 
Daplidice era una de les cinquanta Danaides, 
filles del rei Dànau. 
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Aurora (Anthocharis cardamines) 
Aurora, manlleu del nom comú francès. En 
referència als colors càlids de la sortida del sol. 
Anthocharis és un vocable compost dels termes 
grecs anthos i charis, que signifiquen flor i 
gràcia, respectivament. 
Cardamines, deriva del grec cardamon que és 
el nom del creixen de prat (Cardamine 
pratensis). 
 
 
 
 

 
 
Marbrada comuna (Euchloe crameri) 
Aurora, manlleu del nom comú francès. Pel 
marbrejat revers de les ales posteriors. 
Comuna, perquè és l’espècie més comuna del 
gènere.  
Euchloe és un vocable grec que significa bon 
nom, fama, ja que esta compost dels 
termes eu, bo i cleo, famós. 
Crameri és el genitiu del llatinitzat del cognom 
de P. Cramer, entomòleg alemany del segle 
XVIII. 
 
 
 

 
 
 
 
Safranera de l’alfals (Colias croceus) 
Safranera, pel significat de crocea (de color de 
safrà), 
De l’alfals,  per una de les plantes nutrícies, 
l’alfals (Medicago sativa). 
Colias, nom dedicat a Colias, epítet d’Aricia, 
ciutat del Laci, propera a Roma. 
Croceus, relatiu al safrà, crocus en llatí. 
 
 
 

 
 
Cleòpatra (Gonepteryx cleopatra) 
Cleòpatra, respecta el nominal de l’espècie.   
Gonepterix significa ala angulada ja que està 
compost dels termes grecs gonia, angle 
i pteryx, ala. 
Cleopatra era la filla de Marpessa i Idas i fou 
esposa de Meléagre; es va penjar després de 
la mort d’aquest. 
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Llimonera (Gonepteryx rhamni) 
Llimonera, pel color groc llimona 
característic dels mascles. 
Gonepterix significa ala angulada ja que 
està compost dels termes grecs gonia, 
angle i pteryx, ala. 
Rhamni genitiu del terme grec 
llatinitzat ramnos, arçot, aladern, 
fràngula, etc. plantes nutrícies d’aquesta 
espècie. 
 
 
 
 

 
 
Coure verdet (Tomares ballus) 
Coure, Manlleu del nom comú francès, referent 
al color.  
Verdet, pel color. 
Tomares és el nom d’un poble de la província 
de Sevilla. 
Ballus. Del grec balus, que significa tacat. 
 
 
 
 

 
 
Morada (Favonius quercus) 
Morada, pel color de l’anvers de les ales.  
Favonius: déu romà del vent de ponent, de la 
primavera, fructificador, que tenia domini sobre 
les plantes i les flors. Era l’equivalent del déu 
grec Zèfir. 
Quercus: nom llatí de l’alzina. Les plantes 
nutrícies d'aquesta papallona són d’aquest 
gènere. 
 

 
 
Morada del freixe (Laeosopis roboris) 
Morada, pel color de l’anvers de les ales.   
Del freixe,  per l’especificitat de la planta 
nutrícia, el freixe (Fraxinus spp.). 
Laeosopis del grec, ull llis. Una altra explicació 
seria que derivaria del grec laiós, á, ón, 
esquerre i del llatí, -opis, nom de nimfa, 
companya de Diana. 
Roboris genitiu del llatí robur, del roure. El 
roure fou considerat erròniament la seva planta 
nutrícia. 
 



Sterna, la revista  017. Març - juny/2021 

Pàgina 24 / 54 

 
Marroneta de l’alzina (Satyrium esculi) 
Marroneta, pel color de les ales.  
De l’alzina,  per la planta nutrícia principal, 
l’alzina (Quercus ilex). 
Satyrium, del grec satyros, criatura mitològica 
que encarna la força vital de la natura. Els 
sàtirs eren meitat home i meitat cabró i tenien 
un desig sexual desmesurat. 
Esculi és el genitiu d’aesculus, que significa del 
roure. 
 
 
 

 
 
Marroneta del roure (Satyrium ilicis) 
Marroneta, pel color de les ales.  
Del roure, per les plantes nutrícies principals, 
els roures (Quercus spp.). 
Satyrium, del grec satyros, criatura mitològica 
que encarna la força vital de la natura. Els 
sàtirs eren meitat home i meitat cabró i tenien 
un desig sexual desmesurat. 
Ilicis és el genitiu d’ilex, que significa de 
l’alzina, una de les plantes nutrícies. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Verdeta d’ull blanc (Callophrys rubi) 
Verdeta, pel color del revers de les ales.  
D’ull blanc, per les escates blanques que li 
encerclen l’ull. 
Callophrys, ve del grec kallos, hermosura 
i ophrys, cella. 
Rubi, genitiu de rubus, esbarzer 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Verdeta d’ull ros (Callophrys avis) 
Verdeta, pel color del revers de les ales.  
D’ull ros, per les escates rosses que li 
encerclen l’ull. 
Callophrys, ve del grec kallos, hermosura 
i ophrys, cella. 
Avis, genitiu de avis, dels ocells. 
 
 
 



Sterna, la revista  017. Març - juny/2021 

Pàgina 25 / 54 

 
Coure comú (Lycaena phlaeas) 
Coure,  manlleu del nom comú francès, referent 
al color de les ales. 
Comú, perquè és l’espècie més comuna del 
gènere.   
Lycaena, en grec lycaina significa lloba. De fet, 
Lycaó va ser un rei d’Arcàdia que oferí a Zeus 
el seu fill desmembrat. El déu el castigà 
convertint-lo en llop. Licena, també és un 
sobrenom de Venus; 
Phlaeas tot i que podria derivar del grec floios, 
escorça, també podria significar explosió de 
color o provenir d’alguns adjectius de divinitats. 
 

 
Blaveta estriada (Leptotes pirithous) 
Blaveta pel color de l’anvers de les ales.   
Estriada, pel dibuix del revers de les ales.   
Leptotes deriva del grec leptos, prim. 
Pirithous fou un heroi làpita, fill de Dia i Ixíon. 
Durant el seu casament amb Hipodàmia, els 
germanastres de Pirithous, els centaures 
(meitat homes, meitat cavalls), volgueren 
raptar-la. Els làpites amb l’ajut de la resta de 
convidats lliuraren i guanyaren una gran batalla 
contra aquests, fet que representa el triomf del 
civisme sobre la barbàrie. Aquest episodi fou 
representat per molts artistes i Fídies l’esculpí 
en la decoració del Partenó. 
 

 
 
Blaveta dels pèsols (Lampides boeticus) 
Blaveta pel color de l’anvers de les ales.   
Dels pèsols, nom popular, per la pesolera 
(Pisum sativum), una de les plantes nutrícies.   
Lampides deriva del grec lampe, escuma. 
Forma de torxa, làmpada, per l’androconi 
plomós dels mascles. 
Boeticus, de la Bética, província romana que 
abraçava gran part de l’actual Andalusia i una 
part d’Extremadura. 
 
 
 

 
Barrinadora dels geranis (Cacyreus 
marshalli) 
Barrinadora,  per les larves endòfites a les tiges 
de la planta nutrícia. 
Dels geranis,  per l’especifitat de la planta 
nutrícia, els geranis cultivats (Pelargonium 
spp.) 
Cacyreus. Etimologia desconeguda. 
Possiblmente del llatí Cacyrum, ciutat de 
Sicília. 
Marshalli, nom posat en honor a l’entomòleg 
britànic Guy A. K. Marshall. 
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Blaveta de l’heura (Celastrina argiolus) 
Blaveta, pel color de l’anvers de les ales.   
De l’heura, per una de les plantes nutrícies 
principals l’heura (Hedera helix). 
Celastrina deriva del grec celastros, esbarzer. 
Argiolus és el diminutiu llatí d’Argos, nau dels 
argonàutes. 
 
 
 
 

 
 
 
Turquesa europea (Glaucopsyche alexis) 
Turquesa, pel color verd blavós o blau verdós 
de les ales.   
Europea, per la seva àrea de distribució. 
Glaucopsyche vocable compost dels termes 
grecs glaucos, clar, brillant, i psyche, esperit, 
ànima, sovint representada amb ales de 
papallona.. 
Alexis dedicat a Alexis, poeta grec del 390 aC. 
 
 

 
Turquesa meridional (Glaucopsyche 
melanops) 
Turquesa, pel color verd blavós o blau verdós 
de les ales.   
Meridional, per la seva àrea de distribució 
mediterrània . 
Glaucopsyche vocable compost dels termes 
grecs glaucos, clar, brillant, i psyche, esperit, 
ànima, sovint representada amb ales de 
papallona. 
Melanops deriva del grec melano, negre i ops, 
aspecte, pel marge de les ales. 
 

 
 
Blaveta de la farigola (Pseudophilotes 
panoptes) 
Blaveta, pel color de l’anvers de les ales.   
De la farigola, per l’especificitat de la planta 
nutrícia, la farigola (Thymus vulgaris). 
Pseudophilotes. Com que pseudes és fals en 
grec, significa fals Philotes, nom d’un gènere 
de papallones. Filotes era una de les filles de 
la Nit, i personifica la Tendresa. 
Panoptes. Argos panoptes era un gegant amb 
molts ulls, guardià d’Hera… 
 

(Continuarà.) 
 

Text i fotos: Carlos Alvarez-Cros 
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UN LLIBRE  
 

GUIA DE LES PAPALLONES DIÜRNES DE CATALUNYA 
 
Autors: Roger Vila, Constantí 
Stefanescu, José Manuel Sesma 
 
Edita: Lynx Edicions 
 
Any: 2018. 
 
Pàgines: 510 
 
Guia que resumeix, amb gran rigor i 
precisió científica, l'estat de la 
biologia, distribució i conservació de 
les 200 espècies de papallones 
diürnes més ben conegudes a 
Catalunya. 
 
L'estructura del llibre es basa en 
fitxes individuals per a cada 
espècie. Això inclou: 
 
- Breu descripció de la distribució 
europea, ibèrica i catalana. 
 
- Mapa de distribució a Catalunya, 
utilitzant la xarxa UTM de 10x10 km, 
diferenciant les dades pre i post-
2000. 
 
- Estat de conservació a nivell 
regional seguint criteris de la UICN. 
 
- Descripció biològica i morfològica. 
 
- Fotografies d'adults preses a la 
natura i, de vegades, d'immadurs 
(ou, eruga, crisàlide). 
 
El llibre ofereix mapes de distribució 
complets i detallats per a totes les 
espècies, a partir de les dades publicades i, 
en gran mesura, de milers d'observacions 
inèdites obtingudes a través de projectes 
científics de gran dimensió (Catalan 
Butterfly Monitoring Scheme, Biodiversitat 
Virtual, Ornitho.cat), així com informació 
oferta per entomòlegs professionals i 
aficionats. Aquests mapes han permès 
avaluar l'estat de conservació de cada 
espècie a nivell regional, aplicant criteris de 
la UICN. 
 
El text és innovador ja que conté dades 
inèdites sobre diversos aspectes de la 
biologia i l'ecologia, com ara les plantes 
nutritives utilitzades, el cicle biològic i la 

fenologia, les preferències d'hàbitat, el 
comportament dels adults, l'estructura de la 
població i les amenaces. 
 
El llibre adopta els criteris taxonòmics més 
moderns i rigorosos i dedica una secció a la 
descripció morfològica de l'adult, així com 
una que examina les diferències entre 
espècies similars. 
 
Finalment, les fotografies són d'alta qualitat 
i incorporen símbols que identifiquen les 
característiques bàsiques de distinció de 
cada espècie. 
 
En resum, el llibre indispensable per 
conèixer les papallones diürnes presents a 
Catalunya. 
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UN WEB 
 

 
MOTHS AND BUTTERFLIES OF EUROPE AND NORTH AFRICA by Paolo 
Mazzei, Daniel Morel, Raniero Panfili               https://www.leps.it/ 
 

 
L'objectiu d'aquest complet i extens web és 
proporcionar una gran mostra iconogràfica 
de papallones nocturnes i diürnes europees 
i, per a cada espècie, informació sobre 
noms comuns anglesos i francesos, 
sinonímia, plantes nutrícies. De moltes 
espècies, a banda dels imagos hi ha 
imatges d'ous, d'erugues i de crisàlides.  

 
Sovint s’afegeixen imatges i dades noves 
(consulteu la pàgina Novetats) 
 
Es pot cercar les papallones pel gènere i/o 
per l'espècie. 

 
 

UNA FRASE (O DUES).  
 
El dubte és un dels noms de la 
intel·ligència -Jorge Luis Borges-. 
 
Podran tallar totes les flors, però no podran 
aturar la primavera -Pablo Neruda-. 
 

UN REFRANY (O DOS). 
 
Per la Mare de Déu de març, pertot arreu, 
bosquetes i papallones. 
 
Abril, rialles i flors, i el maig s'emporta els 
honors. 

 UN PENSAMENT. 
 
Has sentit alguna vegada una sensació de 
benestar estant en contacte amb la 
naturalesa o simplement mirant un vídeo o 
una foto d’elements naturals? Els científics 
han 
trobat 
molts 
beneficis 
de la 
natura 
per a la 
salut. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Kb8CW
3axqRE 

https://www.leps.it/
https://www.youtube.com/watch?v=Kb8CW3axqRE
https://www.youtube.com/watch?v=Kb8CW3axqRE
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UN CAS DE L'ESTEL I L'ORIOL: BLAUETS I ARNES     

                                
L’Estel i l’Oriol han anat d'excursió amb els 
avis. Segueixen un corriol que transcorre 
paral·lelament al costat d'una riera. La 
primavera ja és aquí i els arbres de la riba 
comencen a vestir-se de fulles d'un verd 
tendre i carrisquejant. 
 
Tot d'una, se sent el crit agut, metàlic i curt 
que precedeix el pas d'un ocell que vola 
arran d'aigua, ràpid com una bala i d'un 
blau elèctric inimaginable. Tots el 
segueixen amb la mirada. 
 
-Un blauet. -diu l’avi.  
 
-Quasi no he tingut temps de veure'l –
es queixa l'Oriol. 
 
-Jo diria que s'ha parat a la part del 
darrere aquell vern. Si reculem sense 
fer fressa, potser el veurem parat -
proposa l’àvi. 
 
Poc a poc van desfent el camí, amb 
l'avi al davant. De cop, l'avi es para i 
s'ajup una mica per mirar entre les 
branques. Els fa un senyal d'avançar 
una mica més i els xiuxiueja. 
  
-Està parat a la branca del vern d'allà 
davant. 
 
Tots miren cap allà. I l'Estel esclama tot 
fluixet: 
 
-N'hi ha dos! 
 
-Síííí, que macos! 
 
Però no tenen gaire temps d'encantar-s'hi, 
ja que ambdòs ocells emprenen un vol 
rapidíssim i directe, riu avall. I tot es torna 
comentar la combinació increïble de colors, 
la rapidesa del vol... 
 
-També es podria dir "rajolet" pel color del 
pit, no? –diu l'Estel. 
 
-De fet, segons a quins llocs, aquest ocell 
és conegut amb alguns noms ben curiosos, 
com arner o botiguer. 
 
-Què vol dir, arner, avi? –pregunta l'Oriol. 
 
-No saps què és una arna? Les arnes són 
papallones nocturnes. Les larves de l'arna 
de la roba s'alimenten de fibres animals i 

vegetals com llana, seda, cotó, etc. i si una 
arna d'aquestes posa els ous dins un 
armari... 
 
-N'hi me'n parlis –deixa anar l'àvia. 
 
-I el blauet, es menja les arnes i per això li 
diuen arner, no? –diu l'Estel. 
 
-Doncs no. Hi ha la falsa creença que el 
cadàver sec d'un d'aquests acells, penjat 
dins l'armari, foragita les arnes. 

 
-Quin fastic! 
 
-I un fàstic inutil. El cas és que aquests 
ocells fan el niu en talussos sorrencs, com 
els abellerols. I, en aquest cas, el nom 
arner no té l'origen a la paraula arna, sinó a 
arenarium, arena, que és una paraula 
llatina que recorda on fan el niu. Algú però, 
va tenir la fatal idea d'associar-lo amb les 
arnes i, en extendre's la creença, molts 
blauets han pagat amb la seva vida aquest 
error.   
 
-Pobrets! 
 
-Sí, pobrets. I hi ha altres errors com 
aquest. Un dels més coneguts és el de les 
òlibes, que la gent creia que es bevien l'oli 
de les llàties de les esglèsies. 
 
-I tampoc és veritat, no? 
 
-Tampoc, però aquesta  ja és una altra 
història. 
 

Carlos Alvarez-Cros 
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UNA ACTIVITAT: APRENEM I PINTEM ARNES 

 
Al número 5 de la nostra revista ja 
vam aprendre algunes coses 
bàsiques sobre les papallones. De 
tota manera, parlàvem de les 
papallones diürnes, d'aquelles que 
volen de dia. Hi ha però, 
moltíssimes més espècies que 
volen de nit, són les papallones 
nocturnes, algunes de les quals es 
coneixen com arnes. Llevat d'unes 
quantes espècies, la immensa 
majoria són papallones de mida 
mitjana o petita i de coloracions 
molt discretes, fet que les ajuda a 
passar desapercebudes durant el 
dia. 
 
Curiosament, moltes d'aquestes 
papallones se senten 
irresistiblement atretes per la llum. 
Per això acudeixen a fonts de llum 
artificial, com làmpades i fanals, on 
moren cremades per l'escalfor de 
les bombetes. D'altra banda, 
l'entorn d'aquests punts de llum on 
es concentra gran quantitat d'arnes 
és un immillorable territori de caça 
pels seus depredadors, com 
dragons i ratpenats. 
 
A aquest enllaç:  
http://www.supercoloring.com/coloring-pages/woolly-bear-moth-and-caterpillar?colore=online  
podeu pintar fàcilment el dibuix des del mateix ordinador. 
 
 
 

UNA SOPA DE LLETRES 
 
Busqueu les següents 

 paraules: 
 
Papallona Arna 
Làmpada Llum 
Dragó  Ratpenat 
Depredador Bombeta 
Nocturna Diürna 
Coloració Eruga 
 

 

      UNA ENDEVINALLA  
 

Tinc ales de bonics colors, 
visc del nèctar de les flors 

i m’atrau tant la claror 
que en els llums trobo la mort. 

I A B I U R C I D A E C I A

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

E B R O T U P R A I A B H I

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

R M S U I L R E I T U A R U

O B E A C U G A U L E N A R

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

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

A A O U A R S Q A I E L M I

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

O I F L R A P I R I A P F I

L E I Z E A E R A L E A A L

O L I S D R A G O R P P E A

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

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

LES ALES D'EROS I PSIQUE 
 
"Les metamorfosis", obra de Luci Apuleu, 
és l'única novel·la llatina que ha arribat, 
completa, fins als nostres dies. Fou 
rebatejada per Agustí d'Hipona com "L'ase 
d'or". El protagonista i narrador, Luci, és un 
aficionant a la màgia que, accidentalment, 
acaba transformat en ase. Entre les 
històries que s'hi troben ressalta una, 
d'origen grec: el conte de Cupido (Eros) i 
Psique. 
 
Psique, l'ànima, era una 
princesa bellíssima. La seva 
extraordinària bellesa feia que, 
malgrat fos adorada, cap home 
gosés apropar-s'hi. Després de 
diverses vicissituds acabà 
casada i feliç amb un ésser 
fabulós que no havia de ser 
vist. Una nit, la curiositat de 
Psique la portà a encendre una 
llàntia i a descobrir que el seu 
espòs no era altre que Eros, 
l'Amor. Immediatament, aquest 
l'abandonà, ja que l'Amor no 
pot viure sense confiança. 
Després de moltes desventures 
es tornaren a trobar i a viure 
feliços. A més, Psique 
aconseguí dels déus la 
immortalitat. 
 
Eros, déu de l'Amor, nasqué de 
l'ou original, engendrat i covat 
per la Nit. En obrir-se, sorgí el 
déu i una meitat de l'ou es 
transformà en la Terra i l'altra 
en el Cel. Se'l representà com 
un jove amb ales d'ocell, 
símbols de l'efímer, del passatger. Amb el 
pas del temps aquesta imatge evolucionà 
cap a la figura d'un nen armat d'arc i fletxes 
i, sovint, amb una bena als ulls. La curta 
edat voldria donar a entendre que és un 
ésser entremaliat i capriciós. Les fletxes, 
símbol de les passions, els desitjos i les 
emocions, provoquen dolor a qui les rep. El 
fet que Cupido  no pugui veure on les 

dispara, fa que fereixin de 
manera indiscriminada, 
sense tenir en compte 
edat, sexe o condició. 
 
Homer (VIII aC) imaginà l’ànima en forma 
d'ocell, imatge que es mantingué durant tot 
l'arcaisme. En el classicisme passà a ser 
representada com una jove amb ales 
d'ocell. A causa de la seva relació amb 

Eros, la seva imatge seguí una evolució 
paral·lela a la del déu i es transformà en 
nena. Va ser al voltant del segle VI aC 
quan es troben les primeres 
representacions de l'ànima en forma de 
papallona. Així, Psique en prendria les ales 
en la majoria de la iconografia posterior. 
 

Carlos Alvarez-Cros 
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NIGEL, UN NOU PIGMALIÓ   (escrit el 14/03/18) 

 
M'assabento de la notícia de la mort d'en 
Nigel, un pobre desgraciat, enamorat d'una 
estàtua. L'han trobat al costat de la seva 
inanimada estimada, a l'illa de Mana, front 
la costa de Wellington, a Nova Zelanda. 
Tenia fins a vuitanta estàtues semblants 
per triar, però per a ell només n'hi havia 
una de perfecta. Durant cinc anys, fins que 
morí, li dedicà el seu amor incondicional. Li 
portava regals, li murmurava dolços sons, 
l'empolainava,... Fins i tot va intentar passar 
de l'amor platònic al físic. No va aconseguir 
rebre d'ella res més que immobilitat i fredor. 
Però, com que ella es deixava fer i tampoc 
marxava ni el rebutjava, ell no desistí mai, 
ni sembla que perdés l'esperança mentre 
va tenir vida.  

 
Davant d'aquests fets, és impossible no 
rememorar la llegenda ovidiana de 
Pigmalió, el rei xipriota, probablement 
rodejat d'estàtues, però enamorat d'una 

d'ivori representant una dona. Fins i tot, hi 
ha qui diu que ell mateix n'era l'autor. El 
cas és que, en una festa de la deessa 
Afrodita, li pregà que li donés una dona que 
s'assemblés a la seva estimada estàtua. 
Quan arribà a casa seva, descobrí, sorprès, 
que la seva estàtua, de nom Galatea, havia 
cobrat vida... Es van casar i van tenir una 
filla a la que posaren el nom de Pafos. 
 
Però el nostre Nigel ni era grec, ni era rei, 
ni coneixia  a la deessa Afrodita. Al cap i a 
la fi, no era més que un mascarell australià 
Morus serrator, un simple ocell marí; massa 
insignificant perquè una deessa s'apiadés 
d'ell. La seva estimada era un dels vuitanta 
cimbells de ciment pintat que s'instal·laren 

a l'illot i que, junt amb 
sons gravats, tenien la 
funció d'atraure mascarells 
i propiciar l'establiment 
d'una nova colònia de cria 
d'aquesta espècie. Durant 
cinc llargs anys només 
Nigel respongué a la crida. 
Precisament quan els 
impulsors del projecte ja 
pensaven que no 
funcionaria, aparegueren 
alguns pocs mascarells a 
l'illa. Nigel els ignorà 
totalment i seguí amb la 
incondicional dedicació a 
la seva Galatea particular. 
Els experts digueren que 
morí per causes naturals, 
de vell. Però també seria 
una causa natural la 
desesperació, no? Perquè 

el cimbell no el corresponia, o potser sí? 
 

Carlos Alvarez-Cros 

 
 

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

 
Us ben asseguro que no en sé de 
matemàtiques més que el que vaig 
aprendre en els anys d’estudiant i que 
tampoc no sé quasi res de papallones, tret 
del que he après dels 
companys de Sterna, 
que n’hi ha que en saben 
un munt.  I ara ve la 
pregunta: Què tenen a 
veure les papallones 
amb les matemàtiques? 
En general res, però 
quan parlem de l’efecte 
papallona que 
tècnicament vol dir: 
“dependència 
exponencial de les 
condicions inicials”,  
entrem de cap a la 
“teoria del caos”,  una 
branca de les 
matemàtiques que 
estudia els sistemes 
complexos molt 
sensibles a petites 
variacions i que, en 
conseqüència, són gairebé impredictibles. 
O sigui, que una petita variació en l’origen 
d’una acció dinàmica pot produir grans 
variacions a llarg termini. Tots hem sentit 
que el batre de les ales d’una papallona pot 
provocar un huracà en una altra part del 
món, o més a prop podem veure que les 
condicions atmosfèriques que tenim a la 
Vall d’Aro, depenen directament de les 
“ales de la papallona” que hi ha a l’Atlàntic 
Nord. I això també em porta a pensar en la 
quantitat de vegades que aquest hivern ens 
ha plogut sorra del desert africà, quan fa 

uns anys només ho vèiem molt de tant en 
tant. És difícil de creure que sigui la 
papallona Vanessa cardui que viatja 
creuant per sobre el Sàhara entre el seu 

habitat a la regió tropical africana i Europa, 
fent 12.000 quilòmetres. 
 
L’ésser humà, com espècie, porta molt de 
temps generant efectes papallona que tard 
o d’hora acaben produint caos i sinó, aquí 
tenim l’efecte que un virus invisible 
produeix sobre els camps, boscos, rius, 
mars i sobre les criatures que els habiten 
quan s’han infectat de mascaretes 
fabricades amb plàstics, gomes i d’altres 
residus difícils d’eliminar.  
 

Esther Pardo i Gimeno 
 
 

UN HAIKÚ.  

 
 

Per entre les flors, 
com si fossin fades, 

les papallones. 
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UN ARBRE 
 
ARÇ BLANC  – (Crataegus monogyna)
 
Català: arç blanc, cirerer de pastor, 
mallol, espí blanc, pometes de pastor 
Castellà: espino blanco, espino 
majuelo, matapiojos 
Francès: aubépine à un style 
Anglès: hawthorn, thorn 
Occità: aurier, boisson blanc, 
peiretièr, pichot botelhonier 
Basc: elorri-zuria 
 
Pertany a la família de les Rosàcies i 
al gènere Crataegus. Procedent 
d’Europa, nord d’Àfrica i oest d’Àsia. 
 
HÀBITAT: viu a diversos tipus de 
substrats, tant a la terra baixa com a 
mitjana muntanya, a llocs humits, a 
prop de rius o rierols, dins de boscos, 
a clarianes de fagedes, erms, vores 
de camps cultivats, etc. Es una 
espècie molt comuna que es pot 
trobar gairebé a per tot arreu. 
 
ETIMOLOGIA: la paraula Crataegus prové 
del grec kratáigos, que significa dur, 
provablement referint-se a la duresa de la 
seva fusta. La paraula monogyna, també 
del grec, vol dir un, referint-se a les flors, 
que només tenen un estil.  
 
DESCRIPCIÓ: arbust o arbre caducifoli que 
pot arribar fins als 5m d’alçada. 
Comunament creix en forma arbustiva i 
dividit en múltiples troncs des de la base. 
Les branques tenen unes fortes espines 
que poden arribar als 2,5cm de llargada. 
Fulles molt dividides, formant de 3 a 7 
lòbuls triangulars d’un color verd intens a 
l’anvers i més clar al revers. Aquestes 
fulles, quan són joves, es poden menjar 
crues en amanida i també es poden fer 
servir per a posar a la ratafia. L’escorça del 
tronc és grisenca. La seva fusta s’utilitza 
com a carbó vegetal i per a fer mànecs. 
 
FLORACIÓ, FLORS I FRUCTIFICACIÓ: 
floreix d’abril a maig, amb unes flors 
oloroses de color blanc i algunes una mica 
rosades, agrupades en corimbes. Les flors, 
en infusió, serveixen per a regular la 
pressió i barrejades amb d’altres flors i 
fulles per a combatre l’angoixa. També, les 
flors, es fan servir per la ratafia. Entre 

setembre i octubre es troben els petits 
fruits, en forma de drupa, vermells i amb 
només un pinyol. Aquest fruit és 
comestible, amb un gust semblant al de la 
poma. És molt apreciat pels ocells, ja que 
els serveix de menjar durant l’hivern i 
d’aquesta manera contribueixen a dispersar 
les llavors.  
 
FOLKLORE: - Pel març, la cabra a l’arç. 
- A la Vall de la Vansa, diuen que, per 
curar-se de les picades d’un escurçó o 
d’altres animals verinosos, es punxa la part 
inflamada amb les espines de les branques 
de l’arç. 
- A l’antiga Roma, durant els casaments, 
s’encenien branques d’arç, ja que es creia 
que aquesta planta augmentava la fertilitat. 
 
COM A PLANTA NUTRÍCIA DE 
LEPIDÒPTERS: l’arç blanc, serveix com a 
planta nutrícia per a erugues de diverses 
espècies de papallones i d’arnes. Algunes 
d’elles són: 
- Papallona reina (Papilio machaon). 
- Reina zebrada (Iphiclides podalirius). 
- Blanca de l’arç (Aporia crataegi). 
- Nimfa dorment (Nymphalis polychloros). 
- Arna del pruner (Yponomeuta padella). 
- Arna del sofre (Opisthograptis luteolata). 
- Orugueta de l’atmetller (Aglaope infausta). 

 
Mònica López García  
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UNA RECEPTA 
 
 RATAFIA
 
Aviat serà Sant Joan, una nit màgica… 

Diuen que la ratafia s’ha de fer pels volts 

d’aquesta data o el mateix dia. En realitat, 

la podem fer quan vulguem, però haurem 

de tenir amb compte que, segons l’època 

de l’any, trobarem uns ingredients o uns 

altres. La ratafia és el licor resultant de la 

maceració durant un cert temps, d’una 

barreja d’herbes, flors, arrels, fruits, 

escorces i espècies dins d’una solució 

alcohòlica i diluïda amb un almívar. Amb 

els ingredients que trobem, el lloc, el 

moment, les nostres mans i la il·lusió de 

fer-la, obtindrem, sempre, una ratafia única 

i totalment artesanal. Hem d’escollir bé els 

indrets on recol·lectar els ingredients, 

mirant que siguin llocs nets, lliures de 

pesticides i d’altres tipus de pol·lució. 

Intentem només agafar el que necessitem o 

farem servir, respectant les plantes i 

l’entorn on es trobin. Si no s’està segur del 

que es pretén collir, és millor no fer-ho. 

Sempre es pot preguntar a algú que en 

sàpiga, perquè ens ajudi o ens assessori 

sobre els nostres dubtes. 

I ara, anem pels ingredients: 
 
1 litre d’aiguardent de 38º. 
½ litre d’aigua mineral. 
200 grams de sucre morè (millor orgànic). 
Fulles de: tarongina (Melissa officinalis), 
menta (Menta aquatica), artemísia 
(Artemisía vulgaris), matifoc (Sedum 
sediforme), plantatge fulla estreta (Plantago 
lanceolata), rementerola (Satureja 
calamita), pi pinyer (Pinus pinea) fulles 
joves, fonoll (Foeniculum vulgare), fulles 
tendres. Pètals de: roser de marge (Rosa 
canina), rosella (Papaver roheas). Flors de: 
saüc (Sambucus nigra), 1 umbel·la, robinia 
(Robinia pseudoacacia), 1 ó 2 flors, 
xuclamel (Lonicera implexa), ginesta 
(Spartium junceum), 1 ó 2 flors. Fulles i 
flors de: malva (Malva sylvestris), farigola 
(Thymus vulgaris), camamilla (Matricaria 
chamomilla), Ccap d’ase (Lavandula 
stoechas). Fruits: ginebró (Juniperus 
oxycedrus), 2 ó 3 fruits madurs, noguera 
(Juglans regia), 1 fruit verd partit per la 
meitat, cireres (Prunus avium), un parell, 
llimona (Citrus limon) i taronja (Citrus 
sinensis), una mica de pela de cada fruit. 

Espècies: canyella (Cinnamomum 
zeylanicum), un trosset.  
 
Procediment: en una ampolla o pot de vidre 
adequat, posem totes les herbes, fulles, 
fruits, espècies i aboquem l’aiguardent. 
Hem de procurar que les herbes quedin 
ben cobertes de líquid i que la proporció de 
la barreja, sigui proporcional entre les dues 
coses. Tapem i ho deixem a sol i serena 
uns 40 dies. Durant aquest temps, anirem 
mirant i movent la barreja, procurant no 
obrir el pot. Passats els dies indicats, colem 
el líquid amb un colador molt fi, un filtre de 
cafè o un drap de cotó. Fem un almívar 
amb l’aigua i el sucre i, quan estigui fred, 
ho barregem amb la maceració i ja ho 
podrem embotellar. Aconsello deixar-ho 
reposar uns 2 ó 3 mesos més perquè el 
licor tingui un gust millor.  
 
També podeu fer la ratafia substituint 
l’aiguardent per alcohol de 96 graus, llavors 
les quantitats d’aigua i sucre seran 
superiors o per anís dolç, que ja porta 
afegit el sucre que cal i d’aquesta manera 
no haureu de barrejar la maceració amb un 
almívar. 
 
Bé, aquí us he compartit uns ingredients 
per fer una ratafia, alguns trobats durant un 
passeig per la Vall d’Aro. La llista de tots 
els que es poden fer servir és llarga i se’n 
poden posar molts més. Igualment, podeu 
afegir més especies, algun altre fruit 
vermell, més o menys aigua, sucre... això ja 
és a gust de cadascú. Recordeu que cada 
ratafia es única i autèntica!... animeu-vos a 
fer-ne!. 

Mònica López García  
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UNA DE FOTOGRAFIA DE NATURA. 
 

PAPALLONA A LA VISTA! 

-Quieta, para, no corris! Una papallona!!!! -
vaig cridar. Vaig cridar sense pensar que la 
Boira, la petita mastí de Can Duran, ni 
m'entenia ni em sabia entendre. En 
dècimes de segon, la macaó que s'havia 
aturat en una mata de caps d'ase va 
aixecar el vol i, com aquell que és boig, va 
desaparèixer. Complicada tasca, la de 
retratar una papallona. O fa vent, o un 
núvol tapa el sol, o 
passen esparverades, o 
volen fent ziga-zagues, o 
no s'aturen mai, o s'aturen 
entrematades, o de 
seguida aixequen el vol, o 
s'enlairen cap a les 
capçades, o es barallen 
ben excitades... o... o... 
Com és què costa tant?! 
Amb el temps, he après 
que el secret rau en 
conèixer el seu dia a dia, 
com es comporten, com 
viuen, com interaccionen i 
reaccionen…, en 
definitiva, com són. 
 
En primer lloc, com que 
les papallones no 
gaudeixen de cap 
mecanisme de 
termoregulació, 
necessiten l'escalfor del sol per moure's. 
Així, durant el vespre, la nit i la matinada, 
estaran aturades amb les ales tancades, 
agafades a una tija o a sota d'una fulla, 
esperant que augmenti la temperatura 
exterior. Si saps on "dormen" podràs 
trobar-les reposant, indefenses, amb un xic 
de rosada fins i tot. En aquest delicat 
moment, haurem de vigilar molt on posem 
els peus per no trepitjar-ne cap. A mesura 
que s'aixeca el dia, elles també. Comencen 
a sortir del seu amagatall i obren les ales 
fent-les servir de plaques solars per 
carregar piles i, així, poder engegar els 
motors. Al mig del dia, quan el sol és viu, 
l'activació és màxima, i si no és que goses 
fotografiar-les en vol, pots arribar a perdre 
la paciència. 
 
En segon lloc, si observes els tipus de vol, 
veuràs que n'hi ha que es dediquen a 
sobrevolar els matolls recorrent una gran 

zona sense aturar-se, d'altres que 
s'enlairen i revolen quan t'hi atanses però 
acaben tornant al lloc d'inici i unes quantes 
que s'acumulen a dalt dels turons a 
diferents hores del dia. Aquests 
comportaments són típics dels mascles, 
que actuen de diferents maneres per captar 
l'atenció d'una femella disposada, o no, a 
aparellar-se. 

 
En tercer lloc, pots trobar papallones 
aturades als vorals dels rius, recs i llacs, als 
bassals i a sobre de certs excrements d'on 
obtenen minerals i compostos orgànics. A 
algunes també les atrau la fruita podrida. 
També acostumen a estar aturades quan 
copulen i has de saber que veuen 
malament, però que et veuen, i que 
sobretot detecten els moviments ràpids. 
 
I en quart lloc, l'ecologia de cada espècie et 
donarà força pistes. Investiga les seves 
plantes nutrícies, de què s'alimenten i les 
flors que els agraden, els períodes de vol, 
l'hàbitat, la seva distribució i el rang 
altitudinal. 
 
En un entorn sa i divers hi trobaràs 
diversitat de papallones. Cuida'l!!! 
 

Rosa Matesanz Torrent 
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UNA DE FOTOGRAFIES BONIQUES O CURIOSES... 
 
... de la Núria Formatger Masferrer  
 
 
 
 
Pollet de pit-roig Erithacus 
rubecula, al Balcar, a Santa 
Cristina d’Aro, el 12/05/21. ► 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
◄  Un raspinell comú 
Certhia brachydactylaa, al 
Balcar, a Santa Cristina 
d’Aro, el 12/05/21. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Xivitona Actitis hypoleucos, 
fotografiada entre els joncs, al 
Parc dels Estanys de Platja 
d’Aro, el 12/05/21. ► 
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... de la Mònica López García  
 
 
 
 
 
 
Una vellutada del salze 
Nymphalis antiopa prenent el 
sol sobre fruit sec d'un 
estramoni, a la Ruta de les 
Fonts de Castell d'Aro Castell 
d'Aro, l’01/04/20. ► 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
◄ Sargantaner gros, 
Psammodromus algirus que ha 
perdut part de la cua, Romanyà 
de la Selva, Santa Cristina 
d’Aro, el 22/04/2021. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clavell violaci o limodor, 
Limodorum abortivum, orquidàcia 
fotografiada a Pinell,a Castell-
Platja d’Aro, el maig 2021. ► 
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... d’en Carlos Alvarez-Cros  
 
 
 
 
 
 
 
◄ Naixement d’un suro 
Quercus suber a les costes 
de Panedes, Llagostera, el 
28/03/21.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mascle de bitxac comú 
Saxicola rubicola, portant al 
niu una eruga de l’arna  
Cymbalophora pudica, a 
Panedes, Llagostera, el 
05/05/21. 
► 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
◄  Còpula de damers rojos 
Melitaea didyma, al costat de 
l’abocador de Solius, a Santa 
Cristina d’Aro, el 16/05/21. 
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... de la Rosa Matesanz Torrent  
 
 
 
  
 
 
Eruga de damer roig Melitaea didyma sobre la 
seva planta nutrícia, un plantatge, a can Pata, 
a Santa Cristina d'Aro, el 04/04/21► 
 
 
 
 
 
 
 

 
◄ Femella de damer roig Melitaea didyma 
ovopositant, a can Duran del Gatellar, a Santa 
Cristina d'Aro, el 03/05/21. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Individu adult o imago de damer roig Melitaea 
didyma, a can Duran del Gatellar, a Santa 
Cristina d'Aro, el 03/05/21..► 
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UNA IMATGE VAL MÉS QUE... 
 
 
A primers de maig, membres del 
nostre Grup anellaren per primera 
vegada els polls d’un niu de mussol 
banyut Asio otus. Aquesta parella, 
precisament ha niat a una cistella 
instal·lada pel nostre company 
Jaume Ramot. ► 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
◄ 
El 12 de maig, el nostre company 
Eudald Pujol fotografià, a la bassa 
dels Horts de Sant Feliu de 
Guíxols, un individu blau de 
reineta meridional Hyla 
meridionalis. Aquesta coloració 
que es dona, de manera escassa, 
en alguns exemplars, es deu a la 
incapacitat d’aquests de sintetitzar 
pigment groc, que combinat amb 
el blau, donaria la coloració verda 
característica de l’espècie. 
 
 

 
 
 
 
 
El 16 de maig, els nostres companys Jordi Soler i 
Eudald Pujol citaren i fotografiaren per primera 
vegada a la vall, diverses larves de granoteta de 
punts o gripauet Pelodytes punctatus, a la riera 
Banyaloca, a Llagostera. ► 
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◄ El 30 de maig, en Miguel Ángel 
Fuentes Rosúa va poder 
fotografiar dos estornells rosats 
Pastor roseus a Panedes, 
Llagostera. Aquesta és la primera 
vegada que s’observa aquesta 
espècie de distribució euroasiàtica 
a la vall del Ridaura.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
El 8 de juny, a Panedes, Llagostera, Carlos 
Alvarez-Cros fotografià aquesta migradora dels 
cards Vanessa cardui, molt feta malbé. Qui sap 
d’on venia i quants kilòmetres havia recorregut. ► 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
◄ El 8 de juny,, en Miguel Ángel 
Fuentes Rosúa va poder 
fotografiar aquest mascle de 
blanqueta de la mitja lluna Pieris 
mannii, a Sant Benet, a Sant Feliu 
de Guíxols. Aquesta espècie no 
se citava a la vall del Ridaura des 
de finals del segle passat.  
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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.  
 
DOCUMENTAR PER EXISTIR 

 
Si miro enrere, m’espanto. Quan ja feia uns 
anys que ens havíem endinsat en 
l’observació d’ocells, al 1990, vam fundar 
Sterna. De tota manera, espants apart, 
també sento una gran satisfacció en 
comprovar que, a més del gaudi de la 
natura, hem aplegat un munt d’informació 
sobre la fauna i la flora de casa nostra, de 
la vall del Ridaura. Perquè, no tant sols és 
important saber, és importantíssim 
documentar. Quasi podríem dir que el que 
no està documentat és com si no existís. I 
si es destrueix el que no existeix, és com si 
no passés res. 
 
Si posem a l’abast de les administracions i 
del públic en general la coneixença dels 
tresors que tenim, ningú tindrà excuses per 
fer-los malbé o posar-los en perill. Es 

podran posar els mitjans per a la seva 
conservació i preservació. A més, les 
dades d’avui serviran, en el futur, per veure 
l’evolució de les poblacions d’aquests altres 
veïns que comparteixen amb nosaltres la 
llar comuna. 
 
No esperem que vingui cap gran centre 
científic a fer estudis a la nostra vall. Tenen 
feina a llocs més emblemàtics. Hem de fer 
la feina la gent del territori. L’avantatge que 
tenim és que, com que ens l’estimem, cada 
petita troballa és una alegria que 
incrementa l’estimació, perquè només es 
pot estimar allò que es coneix. I fer 
conèixer als altres el que tenim, farà que 
aquests també participin d’aquesta 
estimació. 

Carlos Alvarez-Cros 
 
 
 
 
PUBLICITAT  

 
 

LA SORELLONA 
 
CAMPAMENTS I COLÒNIES DE 
NATURA PER NENS I NENES DE 5 A 
17 ANYS. 
 
Més informació i inscripcions a: 
www.campamentsorellona.org 
 
Els socis del Grup de Natura Sterna 
gaudiran d’un 5% de descompte del 
preu de la inscripció dels seus nens i 
nenes a les activitats organitzades per 
La Sorellona. 
 
 
 
 
 
 

mailto:sterna@yahoogroups.com
http://www.campamentsorellona.org/
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STERNA EN ACCIÓ 
 
  El 12 de març, veié la llum el setzè 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 15 de març 
l'Ajuntament de Santa 
Cristina d'Aro feu públic el 
vídeo promocional 
"Descobreix els valors 
naturals de Santa Cristina 
d'Aro", en el que ha 
col·laborat el nostre Grup.  
 
Podeu gaudir-lo a aquest 
enllaç:  
https://www.youtube.com/
watch?v=RTQaVKr2B48  
 

 El 18 de març membres del nostre Grup denunciaren per enèsima vegada les agressions 
continues del pas de motos pel tram alt del Ridaura, una de les zones més riques i sensibles de  
la vall del Ridaura. Si l’Ardenya fos declarada Parc Natural, aquesta zona seria, sens dubte, 
reserva integral. Quan 
l’haguem perdut, tot seran 
lamentacions! 
 
https://www.facebook.com/gru
pnaturasterna/videos/180551
7422957789/  
 
https://www.diaridegirona.cat/
baix-
emporda/2021/03/18/video--
denuncien-pas-
motos/1095085.html  
 

http://www.grupnaturasterna.org/sterna-la-revista/
http://www.grupnaturasterna.org/sterna-la-revista/
mailto:vallridaura@yahoo.es
mailto:grupnaturasterna@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=RTQaVKr2B48
https://www.youtube.com/watch?v=RTQaVKr2B48
https://www.facebook.com/grupnaturasterna/videos/1805517422957789/
https://www.facebook.com/grupnaturasterna/videos/1805517422957789/
https://www.facebook.com/grupnaturasterna/videos/1805517422957789/
https://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2021/03/18/video--denuncien-pas-motos/1095085.html
https://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2021/03/18/video--denuncien-pas-motos/1095085.html
https://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2021/03/18/video--denuncien-pas-motos/1095085.html
https://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2021/03/18/video--denuncien-pas-motos/1095085.html
https://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2021/03/18/video--denuncien-pas-motos/1095085.html
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https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/telenoticies-comarques-
19032021/video/6090384/ (min.: 23:05) 
 
https://www.radiocapital.cat/motoristes-holanda-excursions-vall-daro/  
 
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/1941705-denuncien-turistes-
estrangers-en-moto-per-la-llera-del-ridaura.html  
 
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-al-dia/denuncien-circuits-illegals-de-motos-
pels-boscos-de-la-vall-daro/audio/1096356/ 
 
https://www.tvcostabrava.com/xavier-marti/medi-ambient/sostenibilitat/el-microclima-del-ridaura-
esta-en-perill-per-la-circulacio-il-legal-de-motos-de-
cros?fbclid=IwAR23ulxwwvfKrPmLyiR1BH2xXmzNTuWPHM75iaVd0YQDnuiWuCYa4lvrlNg 
 
Fins i tot, s'ha tractat amb una mica d'humor (min.: 37:45). 
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/esta-passant/esta-passant-23032021/video/6091086/ 
 
 

 El 24 de març, gràcies a 
les gestions portades a terme 
per la Policia Municipal de 
Castell-Platja d'Aro, el Club 
Nàutic Port d'Aro cedí al nostre 
Grup una petita embarcació que 
ha de servir per realitzar 
algunes tasques d'actuació al 
Parc dels Estanys. Des d'aquí 
volem agrair a ambdues entitats 
el seu suport. De fet, l'endemà 
mateix, ja es va emprar, junt 
amb els AARR, per fer una 
acció de retirada d'ous i adults 
d'oques egípcies. 
 
 
 
 
 

 A mitjan abril,  
l’Ajuntament de Santa 
Cristina d’Aro ha 
reclamat una solució al 
departament 
corresponent de la 
Generalitat per tal 
d’aturar els 
atropellaments d’ocells 
nocturns al tram de 
l’Autovia C-31/C-65 
recollits al mapa 
elaborat pel nostre 
Grup. 
Aquests són els animals 
que s’han trobat, però la 
xifra real 
d’atropellaments pot ser 
força superior. 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/telenoticies-comarques-19032021/video/6090384/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/telenoticies-comarques-19032021/video/6090384/
https://www.radiocapital.cat/motoristes-holanda-excursions-vall-daro/
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/1941705-denuncien-turistes-estrangers-en-moto-per-la-llera-del-ridaura.html
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/1941705-denuncien-turistes-estrangers-en-moto-per-la-llera-del-ridaura.html
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-al-dia/denuncien-circuits-illegals-de-motos-pels-boscos-de-la-vall-daro/audio/1096356/
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-al-dia/denuncien-circuits-illegals-de-motos-pels-boscos-de-la-vall-daro/audio/1096356/
https://www.tvcostabrava.com/xavier-marti/medi-ambient/sostenibilitat/el-microclima-del-ridaura-esta-en-perill-per-la-circulacio-il-legal-de-motos-de-cros?fbclid=IwAR23ulxwwvfKrPmLyiR1BH2xXmzNTuWPHM75iaVd0YQDnuiWuCYa4lvrlNg
https://www.tvcostabrava.com/xavier-marti/medi-ambient/sostenibilitat/el-microclima-del-ridaura-esta-en-perill-per-la-circulacio-il-legal-de-motos-de-cros?fbclid=IwAR23ulxwwvfKrPmLyiR1BH2xXmzNTuWPHM75iaVd0YQDnuiWuCYa4lvrlNg
https://www.tvcostabrava.com/xavier-marti/medi-ambient/sostenibilitat/el-microclima-del-ridaura-esta-en-perill-per-la-circulacio-il-legal-de-motos-de-cros?fbclid=IwAR23ulxwwvfKrPmLyiR1BH2xXmzNTuWPHM75iaVd0YQDnuiWuCYa4lvrlNg
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/esta-passant/esta-passant-23032021/video/6091086/
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 El 6 de maig, s'alliberà tres 

femelles i dos mascles de conill 
de bosc Oryctolagus cuniculus al 
Parc dels Estanys per tal 
d'ajudar a incrementar la minsa 
població introduïda ja fa anys. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

la revista ArtSterna.  Aquesta volta amb les flors 
com a tema central.  
 
El podeu trobar a aquest enllaç: 
https://es.calameo.com/read/006243056ae2489a29
660 
 
o en format PDF a: 
http://www.grupnaturasterna.org/artsterna/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Dins el marc de l’acció 
internacional Let's Clean Up Europe, el 
8 de maig el nostre Grup col·laborà 
amb altres entitats (Polseres Verdes, 
La Manduca,  Centre Excursionista 
Montclar, Agrupació de Defensa 
Forestal Gavarres-Marítima, Protecció 
Civil de Sant Feliu de Guíxols i de 
Castell-Platja d’Aro, i les empreses 
eco-friendly Sloppy Tunas i DLannd, a 
més dels ajuntaments de Sant Feliu de 
Guíxols i de Castell-Platja d’Aro) en la 
neteja  popular de la platja de Sant 
Feliu i la desembocadura del Ridaura. 
 
Per saber-ne més:  

www.letscleanupeurope.eu 

https://es.calameo.com/read/006243056ae2489a29660
https://es.calameo.com/read/006243056ae2489a29660
http://www.grupnaturasterna.org/artsterna/
http://www.letscleanupeurope.eu/
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Més detalls a:  
https://revistabaixemporda.cat
/mes-dun-centenar-de-
persones-collaboren-en-les-
neteges-populars-de-castell-
platja-daro-i-sant-feliu-de-
guixols-dins-laccio-
internacional-lets-clean-
europe/ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 El 10 de maig, 
membres del nostre Grup 
procediren al marcatge 
amb anelles dels polls 
d’una de les parelles de 
falcó pelegrí Falco 
pereguinus que cria a 
casa nostra. Unes 
precioses joies que cal 
conservar i protegir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://revistabaixemporda.cat/mes-dun-centenar-de-persones-collaboren-en-les-neteges-populars-de-castell-platja-daro-i-sant-feliu-de-guixols-dins-laccio-internacional-lets-clean-europe/
https://revistabaixemporda.cat/mes-dun-centenar-de-persones-collaboren-en-les-neteges-populars-de-castell-platja-daro-i-sant-feliu-de-guixols-dins-laccio-internacional-lets-clean-europe/
https://revistabaixemporda.cat/mes-dun-centenar-de-persones-collaboren-en-les-neteges-populars-de-castell-platja-daro-i-sant-feliu-de-guixols-dins-laccio-internacional-lets-clean-europe/
https://revistabaixemporda.cat/mes-dun-centenar-de-persones-collaboren-en-les-neteges-populars-de-castell-platja-daro-i-sant-feliu-de-guixols-dins-laccio-internacional-lets-clean-europe/
https://revistabaixemporda.cat/mes-dun-centenar-de-persones-collaboren-en-les-neteges-populars-de-castell-platja-daro-i-sant-feliu-de-guixols-dins-laccio-internacional-lets-clean-europe/
https://revistabaixemporda.cat/mes-dun-centenar-de-persones-collaboren-en-les-neteges-populars-de-castell-platja-daro-i-sant-feliu-de-guixols-dins-laccio-internacional-lets-clean-europe/
https://revistabaixemporda.cat/mes-dun-centenar-de-persones-collaboren-en-les-neteges-populars-de-castell-platja-daro-i-sant-feliu-de-guixols-dins-laccio-internacional-lets-clean-europe/
https://revistabaixemporda.cat/mes-dun-centenar-de-persones-collaboren-en-les-neteges-populars-de-castell-platja-daro-i-sant-feliu-de-guixols-dins-laccio-internacional-lets-clean-europe/
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 El 14 de maig, el nostre president, Jaume 
Ramot impartí una xerrada sobre les espècies 
invasores a la Vall d’Aro, al Centre Cívic Vicenç 
Bou de Castell-Platja d’Aro.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 El 15 de maig, el nostre Grup col·laborà, 
junt amb Natura Montfred i l’ajuntament de 
Santa Cristina d’Aro, en la sortida per a 
descobrir les papallones del nostre entorn i les 
seves característiques. 
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 El 15 de maig, SOS Costa Brava convocà 
una concentració a Sant Pol, a Sant Feliu de 
Guíxols, per tal d’exigir l’aturament de la tala 
d’una pineda i la posterior edificació a una 
parcel·la de ponent de la badia.  
 
Més informació a: 
 https://www.diaridegirona.cat/baix-
emporda/2021/05/15/edificis-sant-feliu-de-
guixols-queixes-tala-arbres-51867578.html 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 El 22 de maig, 
diversos membres 
del nostre Grup 
portaren a terme el 
primer cens de 
mussol banyut Asio 
otus a la vall del 
Ridaura; una espècie 
molt discreta i 
bastant escassa a la 
zona.  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2021/05/15/edificis-sant-feliu-de-guixols-queixes-tala-arbres-51867578.html
https://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2021/05/15/edificis-sant-feliu-de-guixols-queixes-tala-arbres-51867578.html
https://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2021/05/15/edificis-sant-feliu-de-guixols-queixes-tala-arbres-51867578.html
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 El 26 de maig, en el marc de la 
Quinzena de la vellesa activa, el nostre 
president, Jaume Ramot, en 
representació del Grup,  impartí una 
xerrada amb el títol “Ridaura, un riu i 
una vall”, al Casini Castellarenc de 
Castell d’Aro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 El 5 de juny, Dia mundial del medi 
ambient, el nostre president, Jaume Ramot, en 
representació del Grup, impartí una xerrada 
sobre les rapinyaires nocturnes de Calonge, a 
la sala Fontova d’aquesta localitat.  
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D’altra banda, la nostra 
companya Mònica López 
García conduí una 
passejada naturalista pel 
voltant de Romanyà de 
la Selva, organitzada pel 
Consorci de les 
Gavarres. 
 
 
 
 
 
 

 

 Dins el marc de la 
commemoració del dia mundial dels 
oceans, el 12 de juny, el nostre  Grup 
col·laborà amb altres entitats 
(Polseres Verdes, No más colillas en 
el suelo Girona, Diving Center Platja 
d’Aro,  Protecció Civil de Castell-
Platja d’Aro, i les empreses eco-
friendly Sloppy Tunas i DLannd, a 
més de l’ajuntament de Castell-Platja 
d’Aro) en la neteja  popular de les 
platges de Castell-Platja d’Aro i de 
Sant Feliu de Guíxols. 
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PUBLICITAT  
 
 

GALGOS 112 
 
És una associació sense ànim de lucre, legalment constituïda, el 2008, a Sant Feliu de Guíxols. 
El seu principal objectiu és ajudar els gossos llebrers i podencs, tradicionalment explotats per la 
cacera i les curses, recuperant-los i donant-los en adopció com a animals de companyia. A 
l’actualitat Galgos 112 compta amb delegacions a tota Catalunya i a gairebé tot el territori de 
l’estat espanyol. Galgos 112 no compta amb refugi; tots els gossos tutelats per l’Associació 
viuen en cases d’acollida. Això és degut a les atencions especials que solen necessitar la 
majoria de gossos recent rescatats després d’haver patit situacions de maltractament físic i/o 
psicològic. 250 gossos viuen en cases d’acollida sota la tutela de Galgos 112. 

 
A data d’avui, uns 4000 gossos llebrers i podencs han estat recuperats i donats en adopció 
com a animals de companyia a famílies d’arreu del món.  
 
Galgos 112 no rep ajudes públiques. El finançament de l’Associació és possible únicament 
gràcies a l’aportació de persones particulars que col·laboren de manera altruista fent-se socis 
(uns 500 en l’actualitat), afegint--se al grup de la plataforma Teaming, fent aportacions puntals 
al compte corrent que l’Associació té a La Caixa o al compte de PayPal o a través de 
donacions als stands informatius i la botiga on line. 
 
Galgos 112 dóna a conèixer la seva tasca mitjançant el seu lloc web: http://www.galgos112.es, 
les xarxes socials: http://www.facebook.com/galgos112, http://www.twitter.com/galgos112 i 
http://www.instagram.com/galgos112oficial i amb la realització de festes i activitats 
promocionals. 
 
Per qualsevol dubte o consulta sobre Galgos 112, podeu contactar amb nosaltres per correu 
electrònic a info@galgos112.com. Animeu-vos a adoptar! 
 

http://www.galgos112.es/
http://www.facebook.com/galgos112
http://www.twitter.com/galgos112
http://www.instagram.com/galgos112oficial
mailto:info@galgos112.com
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Vols ser soci/a de Sterna? És gratis! 
 
Si vols ser soci del Grup de Natura Sterna només ens has d'enviar un correu electrònic a 
l'adreça: grupnaturasterna@gmail.com  amb aquestes dades: 
 
Nom i cognoms 
DNI 
Adreça de correu electrònic 
Telèfon mòbil 
Telèfon fix 

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

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

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

 
                          

 

 

 

 L'ARNA 

 
 
 

I A B I U R C I D A E C I A

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

E B R O T U P R A I A B H I

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

R M S U I L R E I T U A R U

O B E A C U G A U L E N A R

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

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

A A O U A R S Q A I E L M I

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

O I F L R A P I R I A P F I

L E I Z E A E R A L E A A L

O L I S D R A G O R P P E A

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

mailto:grupnaturasterna@gmail.com
mailto:grupnaturasterna@gmail.com
mailto:grupnaturasterna@gmail.com
http://www.grupnaturasterna.org/
https://es-es.facebook.com/Grup-de-Natura-Sterna-164351910300211/
https://es-es.facebook.com/Grup-de-Natura-Sterna-164351910300211/
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CONTRAPORTADA: ART I NATURA 
 

Els retrats de nens acompanyats d'animals 
tenen una llarga tradició en la pintura 
espanyola. Francisco de Goya va contribuir 
a aquesta tradició amb el seu "Retrat de 
Manuel Osorio Manrique de 
Zuñiga" coneguda 
popularment com "El noi 
vermell". Goya, en aquesta 
pintura popular, ha 
incorporat una sensació de 
malestar i, fins i tot, foscor, 
quan lo habitual i esperable 
era ressaltar la innocència 
juvenil. Aquesta tensió 
apareix en moltes obres de 
Goya; era la seva manera 
de denunciar la realitat 
d’una Espanya sovint cruel, 
mísera i violenta. 
 
 El noi en qüestió és fill del 
comte i la  comtessa 
d’Altamira. Porta un 
esplèndid vestit vermell i 
mostra uns ulls i cabells 
foscos, propis d’una 
persona potser 
excessivament seria i 
decidida per a un noi tan 
jove que, a més a més, per 
la seva condició social, no 
té permís per vestir-se ni 
jugar com un nen del carrer. 
Manuel porta una garsa 
lligada per la pota amb una 
corda, que agafa amb el 
bec la targeta de visita de 
Goya. Els altres animals 
són tres gats d’ulls oberts i 
una gàbia plena de 
caderneres, que s’agrupen 
a prop de les barres de la gàbia com si 
estiguessin en un mirador. El gat negre 
dels fons, revestit d’ombres, gairebé 
invisible, excepte els ulls, transmet una 
sensació d’amenaça latent. Tot plegat, la 
juxtaposició de gats i ocells i d’ombra i llum 
crea una sensació inquietant a 
l’espectador. Potser Goya volia recordar-
nos la fragilitat de les fronteres que separen 
el món infantil de la mort o la fugacitat de la 
innocència i la joventut. Manuel, el noi del 
retrat, va morir als vuit anys. 
 
Goya va completar aquestes obres gairebé 
una dècada abans de patir la misteriosa 

malaltia que li provocava mals de cap, 
vertigen i deliris i es creu que va ser 
desencadenada per la seva exposició a 
pintures a base de plom. 

   
Avui, la biologia i la medicina ens alerten de 
que tant els fèlids com les aus poden ser 
fonts potencials de malalties zoonòtiques, 
és a dir, transmetre agents infecciosos. 
Més del 60% de les malalties infeccioses 
conegudes i el 75% de les malalties 
infeccioses noves o emergents en humans 
es transmeten per animals. Els nens petits 
que tenen contactes estrets amb mascotes 
o animals domèstics són particularment 
sensibles. 
 

Temi Vives 


