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EDITORIAL 
 
LA NÀUTICA RECREATIVA, EL NOU ESQUER DE L’ESPECULACIÓ 
URBANÍSTICA. 
 
Que la Costa Brava està saturada 
d’embarcacions recreatives, no és la cançó 
de l’enfadós dels ecologistes, és un fet 
constatat per la majoria d’estudis. 
Actualment, a Catalunya, amb l’excepció 
dels trams de costa que comprenen els 
parcs naturals de Cap de Creus i el Delta 
de l’Ebre, la distància mitjana entre 
infraestructures portuàries es de 4,6 milles, 
amb una saturació especialment 
preocupant a la Costa Brava. Molts estudis 
avalats per les principals universitats 
catalanes,  apunten que el model actual és 
insostenible. Ja no sols per la pressió que 
aquesta activitat provoca sobre el medi 
marí, sinó perquè la seva incidència social 
és pràcticament excloent. Es calcula  que el 
95 % de la vida útil d’un vaixell recreatiu la 
passa amarrat al port, mentre que la 
repercussió de les infraestructures a la 
comunitat local és gairebé nul·la.  Els 
experts apunten que la solució, a un 
possible augment de la demanda 
d’amarratges , passa per les instal·lacions 
nàutiques lleugeres que, amb equipaments 
a terra, poden donar cabuda a multitud 
d’embarcacions i alliberar amarradors als 
ports nàutics. Per altra banda, tots els 
estudis econòmics apunten que la viabilitat 
d’una infraestructura portuària recreativa, 
per si sola és realment deficitària o poc 
rendible. És per això que, al igual que en el 
cas dels camps de golf, per fer-les 
rendibles cal sumar la construcció 
d’apartaments, zones comercials o de 
lleure. Els tres exemples més evidents 
especulatius a Catalunya en els darrers vint 
anys han estat les marines de Santa 
Margarida, Empuriabrava i Port d’Aro, 
sense entrar en les dubtoses ocupacions 
marítimo-terrestres de les zones comercials 
de Port Ginesta amb 5.000 m2 de serveis i 
comercials, o 12.000 m2 al Port Olímpic.  
 
Sembla que aquesta és la línia que 
seguiran les darreres pinedes litorals de 
Platja d’Aro. No pas per una manca 
d’amarradors, sinó per l’especulació d’una 
nova promoció urbanística de 400 
apartaments, camuflada sota l’arenga d’una 
nova marina. En els darrers anys, l’Agencia 

Catalana de l’Aigua ha emès informes que 
desaconsellen, per no dir prohibeixen, la 
construcció en zones properes al riu 
Ridaura, en previsió del més que evident 
canvi climàtic que ja tenim a sobre. Com 
resoldrà l’administració aquesta 
incongruència?.  L’actual espigó, tot i que 
recent-ment impugnada la seva ampliació, 
podrà assolir en un futur els 400 
amarradors de nova creació ?.  La qualitat 
de les aigües i les desitjades banderes 
blaves podran suportar la contaminació 
d’una nova marina? La salinització de 
l’aqüífer, a la que sotmetrem el territori, pot 
fer inviable la captació d’aigua en un futur? 
Com podrem assolir la protecció de les 
praderies de posidònia? I per acabar-ho 
d’adobar, ens volem despendre, com a 
poble, de la darrera zona verda litoral que 
ens queda?  
 
És per això que ens oposem a la ampliació 
de la marina del Port d’Aro. Creiem en un 
model turístic familiar, cultural i respectuós 
amb el medi. Un model de futur al que cal 
arribar amb propostes noves i imaginatives,  
no amb formules caducades i 
ecològicament insostenibles. 

Jaume Ramot García, 
president del Grup de Natura Sterna. 
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UN CONVIDAT: RICARDO MARTIN CASACUBERTA. 
 
Nascut el 1960 a Barcelona, però 
resident des del 1974 a Badalona, on 
treballa com a docent en una escola 
concertada impartint classes de Ciències 
Naturals des de fa 36 anys. Quan 
promovia entre els seus estudiants una 
sèrie de treballs de camp que abordaven 
l’estudi ecològic de rierols i basses es va 
anar interessant per un grup d’insectes 
ben representat en aquests ambients, les 
libèl·lules. Des d’aleshores, va anant 
aprofundint en el seu coneixement, 
primer des d’un punt de vista purament 
faunístic i després ampliant els objectius 
a diversos aspectes de la biologia i 
ecologia d’aquests insectes. 
 
El 2003 formà part d’un grup de 
aficionats que tenien en les libèl·lules un 
interès especial. Després d’una sèrie de 
sortides de camp van constituir 
Oxygastra GEOC (Grup d’Estudi dels 
Odonats de Catalunya), que ràpidament 
va quedar subordinat a la Institució Catalana d’Història Natural. Fruit de la tasca realitzada pels 
membres d’Oxygastra, es va publicar el 2016 la monografia Les Libèl·lules de Catalunya, 
primer llibre dedicat íntegrament al coneixement de les libèl·lules del país. 
 
Durant diversos anys va col·laborar amb el Museu de Ciències Naturals de Barcelona en la 
revisió de la col·lecció d’odonats, amb exemplars procedents de diverses parts del món i 
col·lectats des de fa més de 100 anys fins a l’actualitat. 
 
Actualment dedica la seva activitat odonatològica a l’estudi dels cicles de vida de diverses 
espècies i a la problemàtica de la conservació dels odonats i dels seus hàbitats així com la 
qualitat de bioindicadors que posseeixen algunes espècies. També treballa en el camp de la 
història de la ciència i el seu interès es centra en els entomòlegs catalans del segle XIX, 
especialment en la figura de Miquel Cuní i Martorell. 
 
Enllaç a publicacions: https://www.researchgate.net/profile/Ricardo-Martin-7/research  
 
Enllaç a grup d’estudi: http://www.oxygastra.org/  
 
 
 

IMPACTE DEL TEMPORAL GLÒRIA SOBRE EL DONZELL MERCURIAL. 
 
Un dels mites populars dels habitants dels 
voltants dels rius de les zones andines de 
Veneçuela és l’anomenat Mudança de 
l’Encant. Segons aquest mite, els rius estan 
habitats per un ens, l’Encant, qui li atorga 
les seves característiques globals. Amb les 
crescudes, l’Encant es trasllada cap a 
altres indrets amb les seves pertinences i 
pobladors. Com a idea subjacent hi ha la 
relació estreta dels éssers humans amb la 
Natura i la seva influència negativa quan no 
la respecten. 

A casa nostra, una de les característiques 
principals dels rius mediterranis és la gran 
variació de cabal que experimenten, amb 
una estació eixuta a l’estiu i l’aparició 
d’avingudes de forma periòdica, encara que 
de forma irregular, tant en el temps com en 
la intensitat de les mateixes. Les espècies 
que viuen en aquests ambients han adaptat 
els seus cicles de vida per afrontar aquests 
canvis estacionals de manera que 
garanteixin la seva pervivència. 
 

https://www.researchgate.net/profile/Ricardo-Martin-7/research
http://www.oxygastra.org/
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Dins del grup dels odonats, insectes que 
tenen una fase larvària aquàtica i una fase 
adulta terrestre, una de les espècies més 
interessants que poden viure en rius de 
règim mediterrani és el donzell mercurial 
(Coenagrion mercuriale). Aquesta espècie 
es distribueix per la major part de la 
península Ibèrica, França i Itàlia i de forma 
més fragmentada al nord de l’Àfrica i centre 
d’Europa. A Catalunya, viu en rius i rierols 
assolellats, en trams de poca profunditat, 
corrent moderat o feble i amb un bon 
desenvolupament de vegetació emergent 
composada principalment per canyís i 
joncs. Les larves viuen agafades a les tiges 
i arrels d’aquests vegetals i 
s’alimenten d’una gran varietat de 
macro-invertebrats aquàtics. Un cop 
completada la fase de creixement, les 
larves s’enfilen per les tiges, surten 
de l’aigua i completen la metamorfosi 
donant pas a la fase adulta 
reproductora. Les femelles, després 
de la còpula, dipositen els ous dins 
dels teixits vegetals submergits de les 
plantes emergents i en poques 
setmanes els ous desclouran i 
originaran una nova generació de 
larves. A casa nostra, aquest cicle és 
univoltí, és a dir, que té una durada 
d’un any. En zones més 
septentrionals, com ara la Gran 
Bretanya, l’espècie completa una 
generació cada dos anys i diem que 
és semivoltina, mentre que al nord 
d’Àfrica pot completar fins a dos 
generacions l’any i, en aquest cas, 
l’espècie és bivoltina. 
 
La informació que teníem fins ara 
d’aquesta espècie indica que està 
relativament estesa pel nostre territori 
i si bé es troba amenaçada a les 
zones septentrionals de la seva àrea 
de distribució, no sembla tenir la 
mateixa situació a Catalunya. Una de les 
zones on més poblacions s’han detectat és 
la comarca d’Osona, on ha estat registrada 
a molts dels corrents que hi ha a les 
muntanyes que la delimiten. 
 
A finals de primavera i durant l’estiu de 
2020, juntament amb altres col·legues del 
grup Oxygastra GEOC, vam tornar a visitar 
diverses localitats on s’havia detectat 
l’espècie en el passat recent.  
 
Respecte les diverses localitats d’Osona 
visitades, tristament vam comprovar la seva 

absència quasi absoluta, observant 
únicament dos exemplars en un mateix 
punt. La constatació de l’absència de 
l’espècie va anar acompanyada de 
l’observació d’un canvi important en els 
trams dels rius mostrejats. Els hàbitats 
típics amb canyissars havien desaparegut, 
transformats en ambients diferents, més 
adequats per a espècies més reòfiles, com 
les damisel·les (gènere Calopteryx) o els 
tallanassos (gènere Onychogomphus). La 
causa d’aquests canvis té molt a veure, 
sense cap mena de dubte, amb les grans 
avingudes originades pels violents 
temporals de principis d’any (cicló Glòria). 

 
Un cas semblant és el del riu Ridaura, al 
seu pas per Santa Cristina d’Aro. Als anys 
seixanta del segle passat, el donzell 
mercurial hi havia estat citat per un 
entomòleg alemany i teníem l’esperança de 
trobar-lo. Malauradament, de llavors ençà, 
la llera també deu haver canviat molt i ja no 
hi ha ni canyís ni jonc. Ara l’espècie 
d’odonat predominant, com en el cas 
d’Osona, és una damisel·la, la Calopteryx 
haemorrhoidalis. 
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Segons sembla, un dels efectes de 
l’escalfament global és l’augment de la 

freqüència de fenòmens meteorològics molt 
intensos. No sabem del cert quin és l’efecte 
que aquests fenòmens poden arribar a 

tenir, però el cas del donzell mercurial 
podria indicar que certes espècies poden 

no tenir la capacitat de 
superar-los i això les portaria 
a situacions d’extinció local. 
Calen, doncs, estudis acurats 
que determinin l’impacte real 
d’aquestes grans 
pertorbacions sobre la fauna i 
flora per tal de poder 
dissenyar accions adequades 
de conservació. 
 
Si efectivament la freqüència 
de grans i violentes 
avingudes va en augment, 
l’Encant que habita els rius 
haurà de mudar sovint les 
seves pertinences. Tan de bo 
quedi prou Encant per 
continuar gaudint de 
l’observació d’espècies tan 
interessants com el bonic 
donzell mercurial. 

 
Ricardo Martín Casacuberta 

 
 
 

UN PERSONATGE 
 

CYNTHIA LONGFIELD (1896-1991)  
 
Ni més ni menys que Madame Dragonfly (la 
señora Libèl·lula). Així és com va arribar a 
ser coneguda Cynthia Longfield, ja que va 
ser la més gran autoritat en libèl·lules de la 
seva època, cosa impensable en el tancat 
món científic masculí de primers del segle 
XX. Viatgera empedreïda i apassionada per 
aquest grup d’insectes, va descriure noves 
espècies de libèl·lules, va escriure una guia 
de libèl·lules de les Illes Britàniques que es 
va fer tan popular que es va esgotar, va 
viatjar a l’Àfrica i al Brasil i va navegar per 
l’oceà Pacífic Sud. Tanta va ser la seva 
dedicació i tantes les seves troballes, que va 
arribar a ser la primera dona en ingressar a 
la Societat Entomològica de Londres. I no 
només això, també va ser la primera dona 
que va presidir la Societat d'Història Natural, 
càrrec en el qual es va mantenir entre 1932 i 
1933, tot i que també va ser vicepresidenta 
en dues etapes: entre 1934 i 1936, i entre 
1944 i 1946. 
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APRENDRE DELS ARBRES 
  

Els arbres ens inspiren, ens consolen i ens 

recorden com avança la vida. Cada arbre 

ens explica una historia a cau d’orella. N’hi 

ha que són exuberants, altres ens evoquen 

records i fins i tot poden entristir-nos. Tenim 

arbres en la nostra imaginació, que creixen 

de maneres estranyes i meravelloses en 

boscos habitats per la fantasia i també per 

les nostres pors doncs, segons moltes 

llegendes, acullen esperits, bruixes i llops o 

animals dolents. 

  

Els arbres ens aporten 

metàfores enriquidores: 

créixer de manera 

progressiva i sòlida, el 

temps de la caiguda de la 

fulla o de la renaixença de 

branques, fulls, flors i 

fruits, que ens recorda 

que les bones idees 

floreixen i donen fruits. 

Tot i que hi ha moments 

en què no podem veure el 

bosc per als arbres. 

¿Creieu que si el personal 

(inclosos els nostres 

polítics) gaudissin mes 

dels arbres i tinguessin en 

compte les seves lliçons, 

maltractarien tan a la 

nostra Natura? 

  

La poma que va caure de l’arbre davant de 

la casa d’en Sir Isaac Newton, no va 

colpejar-li al cap com diu el mite. Va 

aterrar, com fan les pomes, a terra ferma. 

Però, com deia un relat publicat el 1752, va 

provocar que un jove anomenat Isaac 

Newton es preguntés: ¿per què aquella 

poma sempre descendeix 

perpendicularment a terra? Poc després va 

cristal·litzar la llei de la gravetat. Cap al 

1820 una tempesta va fer caure l'arbre que 

va donar origen a la teoria de la gravetat, 

però va romandre arrelat i va tornar a 

formar un altre arbre. 

  

Els arbres conviden al somni i són la 

memòria de la Natura, fins i tot a nivell 

molecular. Cada capa de creixement que 

posen cada any conté una mica de l'aire 

d’aquell moment i el transforma en 

cel·lulosa, de manera que l'arbre acumula 

físicament l’atmosfera i la vida 

transcorreguts a la Natura, el poble, la 

ciutat. 

  

La jove Anne Frank i la seva família es van 

amagar dels nazis a la casa del número 

263 de Prinsengracht, Amsterdam. Des 

d’una finestra de les golfes, va poder veure 

com un castanyer marcava les temporades 

abans que la Gestapo se l’emportés a ella i 

a la seva família el 4 d’agost de 1944. Anys 

després, el seu pare un cop llegit el diari de 

la seva filla, va dir: "Com podria haver 

sabut el que significava per a Anne veure 

un tros de cel blau ... i la importància que 

tenia per a ella el castanyer". Anne Frank 

va morir de tifus al camp de concentració 

de Bergen-Belsen (Alemanya) al febrer de 

1945. Tenia 15 anys. El castanyer, debilitat 

per una malaltia, va ser talat durant una 

violenta tempesta de pluja al 2010. 

  

Avui, ens envoltem arbres caducifolis de 

més de 10 metres d’alt amb copes amples i 

majestuoses. Al novembre, la majoria de 

les fulles han caigut seques. Al gener estan 

esquelètics i despullats. L’abril ens porta 

regularment el verd tendre de la renovació 

i, al juny, ja estan completament vestits per 
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afrontar l’estiu. D’aquesta manera senzilla 

però impetuosa, el rellotge astronòmic ens 

recorda que hi ha esperança, mentre els 

arbres ens cuiden, ens protegeixen i ens 

inspiren. 

  

L'OMS (Organització Mundial de la Salut) 

considera que les àrees verdes són un 

paràmetre de qualitat de vida i que el mínim 

valor acceptable és de 10 m² d'àrea verda 

per habitant. Les dades disponibles 

indiquen que poques ciutats assoleixen 

aquests valors. ¿Estem lluitant per 

aconseguir aquest nivell? 

  

Al 1982, el Ministeri d'Agricultura, Boscos i 

Muntanyes del Japó, va encunyar un nou 

terme: “shinrinyoku” (森林 浴, bany 

forestal). El motiu era difondre que un 

passeig o la permanència d'un parell 

d'hores al bosc, millora la salut en general i 

redueix els nivells d'estrès, ansietat, 

hipertensió, l'índex de colesterol o de sucre 

en la sang, sempre que es realitzés 

correctament. Un dels mecanismes 

responsable d’aquets efectes, és la 

inhalació de substàncies volàtils 

anomenades "fitoncides”. Aquesta pràctica 

ja es freqüent en molts països i s’ofereix 

també a Girona. El popular vers d’en 

Federico García Lorca "verde que te quiero 

verde" ens dona a entendre que el verd és 

per als humans repòs, reflexió i tirada per la 

frescor, ombra i delit visual i auditiu, es 

sentir-se protegit i cuidat. 

¿Creieu que tots podem aprendre dels 

arbres? ¿com canviaria la nostra societat si 

els respectessin i aprenguéssim d’ells? 

¿quan reverdirà la cada vegada mes seca, 

maltractada i atrotinada Natura? 

 

 

Temi Vives Rego

 

  

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
http://www.farmaciamontsefelez.com/ca
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LES ESTACIONS DEPURADORES D’AIGÜES RESIDUALS (EDAR) 
  
¿Que són i que fan? 
  
Als anys 1950’s el consum d’aigua als 
habitatges, pobles i ciutats d’Espanya era 
petit si es compara amb el consum actual. 
Avui dia estem al voltant de 140 litres per 
habitant i dia amb una tendència a 
disminuir lleugerament. La praxis dels 
principis de la “Higiene moderna” son 
crucials per la salut i el benestar de les 
persones. La higiene tan personal com 
pública, implica el consum de grans 
quantitats d’aigua neta i normalment 
potable, que al ser utilitzada per netejar 
passa a ser aigua bruta. La OMS considera 
que per cobrir les necessitats bàsiques 
d’aigua per habitant i dia calen entre 50 i 
100 litres. 

  
Al abocar l’aigua resultant de totes les 
operacions de neteja als rius, llacs o al mar, 
es provoca una contaminació que a banda 
de ser estèticament inacceptable, destrueix 
els ecosistemes i representa una greu risc 
per la salut humana. Per evitar els efectes 
negatius de l’abocament de les aigües 

brutes que generem en les diferents 
activitats humanes, cal depurar-les 
prèviament. Aquesta operació  de 
depuració prèvia a l’abocament de les 
aigües residuals es fa en les “Estacions 
Depuradores d’Aigües Residuals” (EDAR a 
partir d’ara). 
 
¿Què es una EDAR? 
  
Una EDAR pretén eliminar la contaminació 
que porta l'aigua residual fins a arribar als 
nivells de qualitat exigits per abocament i 
que dependrà de si és una zona sensible o 
no sensible. La EDAR es un sistema 
complex de enginyeria que recull i tracta de 
manera controlada les aigües residuals 
dels municipis o les industries amb 

l’objectiu de depurar-les abans d’abocar-
les. Es a dir una EDAR elimina deixalles, 
greixos i olis flotants, sorres i graves i 
elimina una part important de la matèria 
orgànica biodegradable i els 
microorganismes que s’hi troben en les 
aigües brutes.  
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Les primeres EDAR de les que es te noticia 
son les de la ciutat de Babilonia cap a l’any 
4.000 A.C. Eren el que avui anomenem 
“pous negres”. El sistema més estès en 
l'actualitat és l'anomenat de "fangs activats" 
que es va posar en marxa el 1914 a 
Anglaterra i és el sistema que s'ha 
generalitzat a partir de 1930 començant 
sobretot als Estats Units. Reus té l'honor 
d'haver estat la ciutat en tenir la primera 
depuradora d'aigües residuals d'Espanya. 
Va ser en plena guerra civil espanyola, al 
1937, quan la depuradora d'aigües 
residuals del Molinet va entrar en 
funcionament.  
  
¿Com funcionen les EDAR’s? 
  
Hi ha dues parts clarament diferenciades: 
la línia d'aigua i la línia de fangs també 
anomenats llots o bio-sòlids. 
 
A. Línia d’aigua. La línia d'aigua 
comença per una estació de bombament 
que eleva l'aigua fins a una cota que li 
permeti circular al llarg del procés de la 
línia d'aigua i fins a ser descarregada en la 
llera receptora. A partir del bombament hi 
ha quatre fases.  
 
A.1. Pretractament: s’utilitzen reixes i 
tamisos per eliminar sòlids voluminosos i 
mitjançant el desarenador i desgreixador es 
retiren les sorres i greixos. 
 
A.2. Tractament primari: són tractaments 
físics-químics per sedimentar i precipitar 
sòlids en suspensió i per reduir la demanda 
bioquímica d'oxigen dels sòlids orgànics en 
suspensió.  
 
A.3. Tractament secundari: són tractaments 
biològics que redueixen la matèria orgànica 
en les aigües residuals. Els mes usuals son 
processos aerobis, que utilitzen l'oxigen per 
accelerar la degradació la matèria orgànica. 
Tot seguit es procedeix a fer una 
decantació per separar els llots generats a 
l’aigua. 
 
A.4. Tractament terciari: són processos 
físics, químics i biològics avançats, on 
s'eliminen els metalls pesats, nitrogen, 
fòsfor i els patògens. En algunes EDAR 
l'aigua es sotmet a un grau de tractament 
major per a la seva reutilització en el reg de 
parcs, neteja de carrers, usos industrials, 
recàrrega de aqüífers, aportació d'aigua a 
zones humides o suplementar cabals 
ecològics. 

 
B. Línia de fangs. Finalment, els fangs 
produïts en la decantació primària i 
secundària són enviats a l'anomenada línia 
de fangs A partir d’aquest moment es 
tracten per reduir el seu volum i estabilitzar-
los per facilitar la seva posterior utilització. 
Bàsicament hi ha tres  processos: 
espessiment, digestió i deshidratació.  
 
B.1. Espessidors. En els espessidors la 
barreja d’aigua i fangs que surt dels 
decantadors conte una concentració de 
matèria seca del 1%  i per tan la resta, el 
99% es agua. En l’espessidor passa a tenir 
un 5% de matèria seca i un 95% d'aigua. 
Aquest espessiment el que aconsegueix es 
reduir el volum que va al pas següent que 
es la estabilització en els bio-digestors. 
Lògicament quan menys volum hi ha a 
tractar, mes baix es el cost de la operació. 
 
B.2. Digestors. El fang ja espessit s'envia 
als digestors on s'estabilitza la matèria 
orgànica transformant part d'aquesta en 
metà, que pot ser aprofitat per a produir 
energia elèctrica i d'aquesta manera reduir 
la dependència energètica (i econòmica) de 
la EDAR. 
 
B.3. Deshidratació. La deshidratació és 
l’etapa que segueix a la digestió i que 
permet passar d’un 5% de matèria seca del 
fang al sortir del digestor a un  25 -35% de 
concentració de matèria seca. El producte 
obtingut es una pasta que es més fàcil de 
manipular, doncs quan mes sec és el fang, 
menor es el volum a transportar i aplicar en 
el lloc de destí i per tan hi ha un estalvi 
econòmic en el procés. 
  
La destinació recomanable dels fangs 
resultants és l'agricultura, doncs contenent 
nitrogen i fòsfor, fet que permet a 
l'agricultor reduir parcial o totalment la seva 
aportació en adob d’aquests elements i el 
que potser és més important: com aquests 
fangs són rics en matèria orgànica, milloren 
les condicions edafològiques del sol a on 
s'apliquin. 
  
Altre destí molt atractiu dels fangs 
estabilitzats es utilitzar-los com a matèria 
primera per produir compost, obtenint 
d’aquesta manera un subproducte de la 
depuració valuós econòmicament i 
ecològicament. 
 
Tancs de tempesta 
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A Catalunya la pràctica totalitat de les 
poblacions tenen un sistema de 
clavegueram unitari pel que circulen tant 
les aigües residuals com les pluvials. 
Els avantatges de tenir un sistema 
separatiu que condueixi per separat les 
pluvials de les residuals, és que les 
clavegueres no superen la seva capacitat 
hidràulica i no hi ha episodis d'abocaments 
en el qual es barregen aigües residuals i 
pluvials que finalment son abocades a 
lleres publiques o mar, amb els coneguts 
problemes de contaminació que això 
ocasiona. Aquests episodis són freqüents 
donat el règim de pluges Mediterrani amb 
fortes tempestes. És precisament aquesta 
condició meteorològica la que fa inviable 
econòmicament dissenyar una xarxa de 
col·lectors específics per pluvials que 
absorbeixin aquests cabals punta. 
  
Una forma de reduir aquest problema és 
construir tancs de tempesta que permet 
laminar aquests cabals i reduir els 
abocaments d’aigües residuals a la llera 
pública. Es a dir, quan plou, l’aigua de pluja 
circula pel clavegueram i es barreja amb 
les aigües residuals. Els tancs de turmenta 
son bàsicament grans dipòsits subterranis 
amb unes comportes que permeten 
acumular una part al menys d’aquesta 
barreja d’aigua de pluja i residual. Un cop a 
deixat de ploure, l’aigua acumulada es 
tornar a enviar a la xarxa de col·lectors de 
manera que no es superi la capacitat 
hidràulica dels col·lectors, evitant que 
s’aboqui aigua residual a la llera pública. 
 
Característiques de la EDAR de Castell 
d’Aro 
  
Va ser finançada a l’any 1983 pel Ministeri 
d'Obres Públiques a través de la 
Confederació Hidrogràfica del Pirineu 
Oriental i pel Consorci de la Costa Brava. 
Un cop acabades les obres, la va rebre la 
Confederació que va lliurar-la al Consorci 
per a la seva explotació. El Consorci, va fer 
un concurs públic per seleccionar l'empresa 
explotadora (actualment es SEARSA). Des 
de mitjans dels anys 80 quan la Generalitat 
va rebre els traspassos d'obres 
hidràuliques es va crear la Junta de 
Sanejament i el cànon de sanejament amb 
l’objectiu de finançar totes les actuacions 
relacionades amb el tractament de les 
aigües residuals (col·lectors, estacions de 
bombament, estacions depuradores, 

emissaris submarins, etc.). Des de llavors 
han estat finançades en la seva totalitat 
totes les actuacions en matèria de 
sanejament amb aquest cànon (redacció de 
projectes, expropiacions, obres i costos 
d'explotació inclosos). 
  
Actualment és l'ACA qui transfereix a les 
administracions actuants (ajuntaments, 
consorcis comarcals, etc.) els fons 
necessaris per fer front a tots els costos de 
manteniment, reposició i explotació de les 
instal·lacions relacionades amb la recollida 
conducció i tractament de les aigües 
residuals i el seu posterior abocament a 
una llera o mar. Queda exclòs el 
manteniment de la xarxa de clavegueram 
municipal anomenat xarxa secundària, però 
si que s'inclouen els col·lectors principals 
que transporten l'aigua des d'aquesta xarxa 
secundària fins a la depuradora. 
           
En qualsevol cas és el Consorci qui 
adjudica l'explotació de la depuradora i qui 
vigila que es compleixin els paràmetres de 
funcionament. Es a dir, el responsable de la 
depuradora és el Consorci encara que 
l'exploti a través d'SEARSA, que òbviament 
com a empresa explotadora té la seva part 
de responsabilitat si per la seva negligència 
no aconsegueix els estàndards de qualitat 
que s’exigeixen. Pel que fa referència a la 
qualitat de l'aigua de sortida els paràmetres 
exigits son DBO i sòlids en suspensió. Si 
l'abocament es fa en una zona declarada 
sensible té a més a més limitacions 
relatives al fòsfor i nitrogen. 
             
SEARSA te la obligació d’informar al 
Consorci i aquest a l'ACA, tot i que l'ACA té 
contractades empreses que supervisen el 
correcte funcionament de les depuradores. 
No només es supervisa la qualitat de 
l'aigua d'entrada i sortida sinó també el 
grau de manteniment dels equips, les 
despeses energètiques, etc. Si mes no en 
teoria la nova llei de transparència obliga 
que aquestes dades siguin públiques i 
haurien de facilitar-se a les entitats socials 
o cíviques que ho demanin. 
 
El vídeo de la depuradora i les dades 
tècniques es poden veure a:  
http://www.aiguescb.com/web/edar-
castellAro.html  

 
Tomás Cazurra i Temi Vives

 
 

http://www.aiguescb.com/web/edar-castellAro.html
http://www.aiguescb.com/web/edar-castellAro.html
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EL DIMORFISME SEXUAL. Estratègies paradigmàtiques reproductores 
 
La reproducció sexual, és una de les 
estratègies biològiques evolutivament més 
eficients a l’hora de garantir una 
descendència amb una renovació genètica 
rica i variada. Aquest model reproductiu 
dota a cada generació d’unes 
característiques úniques en cada individu 
però comunes dins dels seus llinatges. Una 
estratègia que, s’ha demostrat, permetrà a 
les futures generacions afrontar certes 
millores evolutives. 
 
Els ocells evidentment tenen una 
reproducció sexual i en aquest cas, 
ovípara. Els ovípars són aquells animals 
que es reprodueixen mitjançant la posta 
d’ous, dins dels quals, es desenvolupa 
l’embrió. 
 
Les diferències entre sexes, en moltes 
espècies animals, solen ser evidents. 
Des de la presència d’aparells 
reproductors ben diferenciats o 
morfologies físiques ben contrastades. 
 
Pel que fa als ocells, podríem concloure 
que, a cop d’ull i externament, només 
algunes espècies mostren  diferencies 
sexuals  diagnòstiques. És el que 
s’anomena dimorfisme sexual. 
 
Els galls i les 
gallines (Gallus 
gallus 
domesticus), 
serien un dels 
casos més 
coneguts per 
explicar el 
dimorfisme sexual. 
Entre els mascles i 
les femelles s’hi 
observen unes 
característiques 
diagnòstiques. 
Pertanyen a una 
subespècie de gal·liforme domesticada és 
l’espècie més nombrosa d’ocells al planeta  
amb una estima de vint-i-tres mil milions 
d’exemplars. 
 
En els ànecs també ho podrem observar. 
 
Unes variacions que normalment venen 
marcades per unes coloracions més 
vistoses en els mascles o l’aparició 

d’apèndixs com crestes, esperons, o 
capacitats cantores ben diferenciades. 
Inclús  diferències  biomètriques. 
Normalment, en la majoria dels casos, els 
mascles són més grossos amb unes 
mesures i un pes superior al de les 
femelles. Amb tot, hi ha excepcions. En el 
cas dels rapinyaires, tant diürns com 
nocturns, aquestes diferències 

biomètriques i de massa són sexualment 
inverses. Les femelles solen ser 
lleugerament o en alguns cassos de forma 
important, més grans, més pesades i 
físicament més reforçades. El nostre duc, 
no n’està pas al marge d’aquesta adaptació 
i, per tant, les femelles solen ser més 
grans. Cal advertir que sovint és un matis a 
comprovar amb la presa de mesures i pes, 
doncs al camp no sempre és una 
característica fàcilment apreciable. Sobretot 
si observem exemplars aïllats i a distància 
on no es pot comparar els dos membres de 
la parella.  
 
Sens dubte, aquest dimorfisme respon a 
una adaptació evolutiva, que ha de donar 
resposta a algunes necessitats vitals 
d’aquestes espècies. Els estudis opinen 
que les tasques relacionades amb la 
reproducció que comporten l’ovulació i 
posta, el transport dels ous durant uns dies, 
i les llargues estades d’incubació de les 
femelles, i probablement una dominància 
sobre els mascles (per diversos motius de 
supervivència) les han conduït 
evolutivament a assolir una massa corporal 
superior. 
 

Text i dibuixos: Jaume Ramot García 
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ELS NOMS DE LES PAPALLONES DE LA VALL DEL RIDAURA (i 2) 
 
 

 
 
 
Blaveta lluent (Lysandra bellargus) 
Blaveta pel color de l’anvers de les ales.   
Lluent, pel color blau llampant de l’anvers de 
les ales.   
Lysandra és un nom posat en honor de 
Lysandre, general espartà del 395 a.C. 
Bellargus, del llatí bellus, graciosa, agradable i 
dedicada a Argia, filla d’Adrast i Amfitea. 
 
 
 
 

 
 
 
Blaveta de la trepadella (Polyommatus 
thersites) 
Blaveta, pel color de l’anvers de les ales.   
De la trepadella per l’especifitat de la planta 
nutrícia, la trepadella (Onobrychis spp.). 
Polyommatus és un vocable compost pels 
termes grecs polys, molts i ommatta, ulls. 
Thersites . Dedicat a Tersites, personatge que, 
segons la Ilíada, era el més lleig i covard de 
tots els grecs que prengueren part a la guerra 
de Troia. 
 
 
 
 

 
 
Blaveta comuna (Polyommatus icarus) 
Blaveta, pel color de l’anvers de les ales.   
Comuna, perquè és l’espècie més comuna del 
gènere.  
Polyommatus és un vocable compost pels 
termes grecs polys, molts i ommatta, ulls. 
Icarus. Ícar fou fill de Dèdal. Ambdós escaparen 
del rei Mides amb unes ales que ells mateixos 
van fer i que estaven enganxades amb cera. 
Ícar, però, va volar massa prop del sol, la cera 
es fongué i va morir en caure. 
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Moreneta septentrional (Aricia agestis) 
Moreneta, pel color bru fosc de l’anvers de les 
ales.    
Septentrional,  per la seva distribució, més 
estesa per Centreeuropa, en oposició a la 
moreneta meridional (Aricia cramera), de 
distribució mediterrània. 
Aricia fou una princesa atenenca amant 
d’Hipòlit. També era un bosc sagrat on hi havia 
el temple i la tomba de Diana, a Itàlia. Aricia, 
ciutat del Laci, propera a Roma. 
Agestis és un terme d’origen incert que podria 
ser una corrupció del terme llatí agrestis, relatiu 
al camp, rústic. Una explicació alternativa seria 
que derivés d’ageste, brisa, tornado, del germànic “west”. 

 
 
Papallona del lledoner (Libythea celtis) 
Papallona, nom recollit per Vilarrúbia (1961).  
Del lledoner,  per l’especificitat de la planta 
nutrícia, el lledoner (Celtis australis). 
Libythea vol dir d’aspecte libi, dels termes 
grecs libys i thea que signifiquen libi i aspecte, 
respectivament. 
Celtis és el nom llatí del lledoner, planta nutrícia 
d’aquesta papallona. 
 
 
 
 

 
Bruna boscana (Pararge aegeria) 
Bruna, pel color marró dominant. 
Boscana,  per la seva preferència pels 
ambients forestals. 
Pararge és un vocable compost pels termes 
grecs para i arche, que signifiquen al costat de 
i origen, respectivament. Una explicació 
alternativa seria pròxim a arges, blanc, però en 
referència a la proximitat a Melanargia. 
Aegeria. Egèria era una nimfa d’Aricia que es 
convertí en font per les moltes llàgrimes que 
vessà a la mort de Numa, un dels primitius reis 
de Roma. 
 

 
Margera comuna (Lasiommata megera) 
Margera,  per la seva preferència pels marges 
de camins i límits entre ambients. 
Comuna, perquè és l’espècie més comuna del 
gènere.  
Lasiommata és un vocable compost pels 
termes grecs lasios i omma, que signifiquen 
pilós i ulls, respectivament. 
Megera era una de les tres Erínies, també 
anomenades Eumènides, divinitats violentes 
que els romans van identificar amb les Fúries. 
Se les representava com a genis alats, amb 
serps a les cabelleres i fuets o torxes a les 
mans. 
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Lleonada de matollar (Coenonympha 
arcania) 
Lleonada, pel color lleonat de les ales.     
De matollar,  perquè prefereix els ambients mig 
tancats. 
Coenonympha, vol dir nimfa comuna ja que 
està compost dels termes grecs coinos, comú 
i nymphe, nimfa, divinitat de les aigües. 
Arcania deriva del llatí arcanus, que significa 
secret, reservat. 
 
 
 

 
Saltabardisses europea (Pyronia tithonus) 
Saltabardisses,  perquè normalment es troba 
en ambients embardissats. 
Europea,  per la seva àmplia distribució al 
centre d’Europa. 
Pyronia, del grec pyron, incendiari. 
Tithonus, nom en honor de Titonos, fill 
d’Estrimo i Laomedont, germà gran de Príam. 
L’Aurora se n’enamorà i el raptà. Va demanar a 
Zeus per a ell la immortalitat però es descuidà 
de demanar també, l’eterna joventut… 
 
 

 
Saltabardisses de solell (Pyronia cecilia) 
Saltabardisses,  perquè normalment es troba 
en ambients embardissats. 
De sollell,  perquè ocupa ambients assolellats i 
termòfils. 
Pyronia, del grec pyron, incendiari. 
Cecilia. Malgrat que és un terme etrusc del que 
es desconeix el significat, sempre s’ha 
considerat el diminutiu femení de caecus, cec 
en llatí i, des de molt antic s’ha posat com a 
nom propi tant en la seva forma femenina com 
en la masculina. Sembla que s’aplica a aquesta 
papallona perquè, de les del seu gènere és la 
que no té ocels a les ales inferiors. 

 
 
 
Saltabardisses cintada (Pyronia bathseba) 
Saltabardisses,  perquè normalment es troba 
en ambients embardissats. 
Cintada,  per la seva taca allargada i clara del 
revers de les ales posteriors. 
Pyronia, del grec pyron, incendiari. 
Bathseba va ser un general del rei David 
d’Israel. D’altra banda, a l’Antic Testament, 
Bathsheba o Betsabé (“la setena filla” o la “filla 
del jurament”), filla d’Amiel, va ser l’esposa 
d’Uries l’hitita i, després, una de les esposes 
del rei David. 
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Bruna dels prats (Maniola jurtina) 
Bruna, pel color bru dominant. 
Dels prats,  perquè prefereix els prats i els 
ambients oberts. 
Maniola diminutiu del terme llatí mania o 
manes, ànimes dels morts; possiblement per la 
coloració fosca. 
Jurtina, nativa de Jurte, serralada del sud-oest 
suís. Una explicació alternativa seria que fos 
una corrupció de Jurtuna, una nimfa de les 
fonts de Roma. 
 
 

 
Bruixa (Brintesia circe) 
Bruixa,  per la coloració, fosca, i per la mida, 
gran; bruixa. 
Brintesia. Brintes o Brontes era un dels primers 
ciclops de la mitologia grega, junt amb Arges i 
Estéropes. Ajudaren a Zeus en la seva lluita 
contra els Titans. Una explicació alternativa 
seria que derivés del llatí Brinta, riu de l’antiga 
regió de Venècia. 
Circe fou una deessa i bruixa, filla del Sol i 
Perse. Retení Odisseu durant el seu periple pel 
Mediterrani. 
 

 
Escac ibèric (Melanargia lachesis) 
Escac,  pel disseny de les ales, amb 
alternança de cel·les blanques i negres. 
Ibèric, perquè es tracta d’un endemisme ibèric.  
Melanargia és un vocable compost pels 
termes grecs melas, negre i Argia, princesa 
filla gran d’Amfítea i d’Adrast.  Argia, també es 
podria referir a la regió d’Occitània, que abasta 
el Migdia francès, la Vall d’Aran, les Valls 
Occitanes del Piemont i el Principat de 
Mònaco. 
Lachesis era la tercera de les tres Moires, la 
que tallava el fil de la vida, que la primera 
filava i la segona enrotllava, quan arribava al 
seu final. 

 
 
Faune bru (Hipparchia statilinus) 
Faune,  sinònim de sàtir en la mitologia grega. 
Bru, pel color fosc.  
Hipparchia significa cavall resplendent ja que 
deriva dels termes grecs hyppos, cavall i arges, 
brillant, resplendent. En tot cas, Hiparc, fou un 
astrònom grec del segle II a.C. 
Statilinus, diminutiu de Stator, sobrenom romà 
de Zeus, com a valor que evitava la fugida dels 
romans davant dels enemics. 
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Faune ziga-zaga (Hipparchia fidia) 
Faune,  sinònim de sàtir en la mitologia grega. 
Ziga-zaga, pel dibuix en ziga-zaga al revers de 
l’ala posterior.  
Hipparchia significa cavall resplendent ja que 
deriva dels termes grecs hyppos, cavall i arges, 
brillant, resplendent. En tot cas, Hiparc, fou un 
astrònom grec del segle II a.C. 
Fidia, dedicat a Fídies (490-430 a. C.), escultor 
grec, considerat per alguns el millor de tots els 
temps. D’altra banda, Fides, era una divinitat 
romana que tutelava la bona fe dels tractes, 
personificant la paraula donada. Se li oferien 
sacrificis amb la mà dreta embolicada amb una 
tela blanca. 

 
Papallona de l’arboç (Charaxes jasius) 
Papallona, nom recollit per Vilarrúbia (1961).  
Del l'arboç,  per la seva planta nutrícia principal, 
l’arboç (Arbutus unedo). 
Charaxes és un terme que deriva del 
grec charax, estaca, puntal. 
Jasius nom en honor de Jasiu, fill de Demetor, 
primitiu sembrador. També podria tenir un altre 
origen, ja que Jasi era un dels dàctils, genis 
dels boscos d’Ida i Frígia. Grans savis als que 
devem l’aritmètica i l’alfabet. Eren cinc 
germans: Heracles, Eoni, Jasi, Epímedes i Idas 
(polze, índex, mig, cor i petit, respectivament). 

 
Tornassolada petita (Apatura ilia) 
Tornassolada,  per l’efecte de la llum sobre 
l’anvers de les ales dels mascles.  
Petita, per la mida més petita que la gran 
(Apatura iris).  
Apatura significa cua falsa ja que deriva dels 
termes grecs apate, fals, enganyós i oura, cua, 
per com juga la llum a les ales dels mascles. 
Ilia, també coneguda com Rea Silvia, és la 
mare de Ròmul i Rem, fundadors de Roma. 
Aquests bessons varen ser fruit de la violació 
de la vestal Ilia pel déu Mart. 
 
 

 
Argentada comuna (Argynnis paphia) 
Argentada, recollit per Vilarrúbia (1961) 
(argentines), adaptat per una millor sonoritat. 
Comuna, perquè és l’espècie més comuna del 
gènere.  
Argynnis, la resplendent, és un epítet de la 
deessa Venus (l’Afrodita grega). Deriva del 
nom d’un temple consagrat a la deessa, que el 
rei de Micenes Agamèmnon feu bastir a la riba 
del riu Cephis en el que s’havia ofegat el seu 
amant Argynnis. 
Paphia fou una ploramorts en la mort d’Adonis. 
També però, es podria referir a Pafos, Xipre, 
lloc d’origen de la deessa Afrodita. 
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Mirallets (Issoria lathonia) 
Mirallets, recollit per Vilarrúbia (1961) per les 
taques platejades al revers de les ales 
posteriors. 
Issoria és un vocable compost pels termes 
grecs isos, igual i soror, piló, cúmul. 
Lathonia, relatiu a Latona, nom llatí de Leto, 
filla de Febe i Ceu, germana d’Astèria i mare 
d’Àrtemis i Apol·lo. 
 
 
 
 
 

 
Donzella violeta (Boloria dia) 
Donzella, referència a femení, atribut de les 
nimfes. 
Violeta,  per la coloració violeta del revers de 
les ales posteriors. 
Boloria deriva del grec bolos, terròs. També 
podria ser del llatí xarxa de pescar pel dibuix 
reticulat. 
Dia és un terme que pot tenir diverses 
interpretacions. És un illot del mar de Candia, al 
Megalocastró. També és el sobrenom d’Ebe, 
serventa dels déus. Per fi, Dia fou una amant 
de Zeus, el qual va prendre la forma de cavall 
per tal de seduir-la. 

 
 
Nimfa boscana (Limenitis camilla) 
Nimfa, divinitat femenina de la natura.  
Boscana, per la preferència pels ambients 
forestals.  
Limenitis, és un dels sobrenoms de Venus que 
deriva del grec limen, port, refugi. 
Camilla, nom en honor de Camil·la, filla de 
Mètab de Privern, d’on hagué de fugir amb el 
seu pare per viure al bosc, on es convertí en 
una hàbil caçadora. 
 
 
 

 
 
Nimfa mediterrània (Limenitis reducta) 
Nimfa, divinitat femenina de la natura.  
Mediterrània, per la seva distribució preferent a 
la regió mediterrània.  
Limenitis és un dels sobrenoms de Venus que 
deriva del grec limen, port, refugi. 
Reducta, en llatí, significa reduïda. 
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Vellutada del salze (Nymphalis antiopa) 
Vellutada del salze, recollit per Vilarrúbia 
(1961); per les seves plantes nutrícies 
principals, els salzes (Salix spp.). 
Nymphalis, nom en honor a les Nimfes, filles 
de Zeus, esperits de la Natura, que 
personifiquen la fecunditat i la gràcia. En tot 
cas, segons Plutarc no eren immortals i la vida 
mitjana d’aquestes no excedia els 9.620 anys. 
Antiopa. Antíope era filla de Nicteu. Zeus 
s’enamorà de la seva bellesa i la feu seva en 
forma de sàtir i d’aquesta unió naixeren els 
bessons Amfíon i Zetos. 
 
 

 
Nimfa dorment (Nymphalis polychloros) 
Nimfa, divinitat femenina de la natura.  
Dorment, pel llarg període que l’adult passa en 
hivernació. 
Nymphalis, nom en honor a les Nimfes, filles de 
Zeus, esperits de la Natura, que personifiquen 
la fecunditat i la gràcia. En tot cas, segons 
Plutarc no eren immortals i la vida mitjana 
d’aquestes no excedia els 9.620 anys. 
Polychloros. Del grec polys, molt i chloros, verd 
clar. 
 
 

 
Atalanta (Vanessa atalanta) 
Atalanta, respecta el nominal de l’espècie. 
Vanessa és un nom posat en honor als Vanes, 
grup de déus habitants del riu Tamais, 
companys d’Odin en la mitologia escandinava. 
Una explicació alternativa seria que derivés del 
grec: brillar; pel poema Cadenus and Vanessa, 
de J. Swift. 
Atalanta era filla de Temisto i Esqueneu. 
Aquest l’abandonà només néixer i fou alletada 
per una óssa fins que uns caçadors se’n feren 
càrrec. Fou una gran corredora i caçadora i 
fidel deixeble d’Àrtemis. 
 

 
Migradora dels cards (Vanessa cardui) 
Migradora,  perquè és la papallona migradora 
per excel·lència de la nostra fauna. 
Dels cards, ja que els cards (Asteràcies) són la 
seva planta nutrícia principal. 
Vanessa és un nom posat en honor als Vanes, 
grup de déus habitants del riu Tamais, 
companys d’Odin en la mitologia escandinava. 
Una explicació alternativa seria que derivés del 
grec: brillar; pel poema Cadenus and Vanessa, 
de J. Swift. 
Cardui significa del card, ja que és el genitiu del 
llatí carduus, card, la seva planta nutrícia. 
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Papallona de la c blanca (Polygonia c-
album) 
Papallona, nom recollit per Vilarrúbia (1961).  
De la c blanca, per la taca blanca en forma de 
C del revers de l’ala posterior. 
Polygonia és un vocable compost pels termes 
grecs polys i gonia, que signifiquen molts i 
angle, respectivament, ja que aquesta 
papallona té les ales anguloses. 
C-album, en llatí, ce (lletra) blanca. 
 
 
 

 
 
Damer puntejat (Melitaea cinxia) 
Damer, recollit per Vilarrúbia (1961); pel 
disseny ala que recorda el joc de dames. 
Puntejat,  pels punts negres submarginals de 
l’ala posterior. 
Melitaea és un nom posat en honor a Mèlite, 
filla de Doris i Nereu, una de les Nereides, 
divinitats que personificaven les ones del mar. 
Cinxia, del llatí cinxi, perfecte. Cinctia és un 
sobrenom d’Hera, la Juno romana. 
 
 

 
Damer de la centàurea (Melitaea phoebe) 
Damer, recollit per Vilarrúbia (1961); pel 
disseny ala que recorda el joc de dames. 
De la centàurea, per les seves plantes 
nutrícies principals, les centàurees (Centaurea 
spp.). 
Melitaea és un nom posat en honor a Mèlite, 
filla de Doris i Nereu, una de les Nereides, 
divinitats que personificaven les ones del mar. 
Phoebe. Febe, la Brillant, filla de Gea i d’Úran, 
va ser la mare de Leto i Asteria (veure Issoria 
lathonia). 
 
 
 

 
 
Damer roig (Melitaea didyma) 
Damer, recollit per Vilarrúbia (1961); pel 
disseny ala que recorda el joc de dames. 
Roig, per la coloració rogenca de l’anvers de 
les ales. 
Melitaea és un nom posat en honor a Mèlite, 
filla de Doris i Nereu, una de les Nereides, 
divinitats que personificaven les ones del mar. 
Didyma, deriva del grec didymos, bessó, doble. 
Dídima, també és un sobrenom de Diana o 
Àrtemisa. 
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Damer dels conillets (Melitaea deione) 
Damer, recollit per Vilarrúbia (1961); pel 
disseny alar que recorda el joc de dames. 
Dels conillets, Per la seva planta nutrícia 
principal, els conillets (Antirrhinum majus). 
Melitaea és un nom posat en honor a Mèlite, 
filla de Doris i Nereu, una de les Nereides, 
divinitats que personificaven les ones del mar. 
Deione fou una nimfa filla de Tetis i Ocèan. De 
Tàntal va tenir dos fills Niobe i Pèlops. 
 
 
 
 
 

 
Brocat variable (Euphydryas aurinia) 
Brocat, per analogia amb els teixits que 
combinen seda i metalls. 
Variable, per la forta variabilitat de colors i 
preferències ecològiques que presenta aquesta 
espècie 
Euphydryas és un vocable compost dels 
termes grecs euphyes i drys que signifiquen 
vigorosa i alzina, respectivament. De fet, les 
dríades, eren nimfes silvestres que s’atribuïen 
als diferents arbres i es mantenien apart en les 
festes divines. Engalanades amb corones de 
fulles i armades de destrals, ballaven al voltant 
dels arbres i els defenien de les amenaces. 
Aurinia deriva del llatí aureum, daurat. 

Aurinia també fou una profetessa germànica reverenciada como una divinitat. 
 
 
 
Blanqueta de la mitja lluna (Pieris mannii) 
Blanqueta, per la mida més petita en 
comparació amb la blanca de la col i per la 
coloració general de les ales. 
De la mitja lluna, per la forma de la taca negra 
postdiscal de l’ala. 
Pieris és un nom posat en honor de Pièria, regió 
de Tràcia, llar de les nou Pièrides. 
Mannii, dedicadt a Joseph Johann Ritter von 
Mann, del segle XIX, el seu primer col·lector, a 
Spalato. 
 
 
 
 
                                

Text i fotos: Carlos Alvarez-Cros 
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UN LLIBRE (O DOS)  
 

LIBÉLULAS DE LA GRAN SENDA  DE 
MÁLAGA. 
 
Autors: José Manuel Moreno-Benítez & Javier 
Ripoll 
 
Edita: Diputación de Málaga 
 
Any: 2020. 
 
Pàgines: 188 
 
Magnífica, completa i didàctica guia d’odonats 
que, encara que només descrigui les d’una part 
de la província de Màlaga, aplega la majoria de 
les que podem trobar a casa nostra. També 
conté interessants apartats sobre la seva 
biologia. Ideal per a començar a endinsar-se en 
el meravellós món d’aquests insectes. 
 
PDF disponible a: 
https://static.malaga.es/malaga/subidas/archivo
s/1/2/arc_296621.pdf 
 
 
 
 

LOS NOMBRES DE LAS LIBÉLULAS. ORIGEN Y SIGNIFICADO. 
 

Autor: Carlos Alvarez-Cros 
 
Edita: Tundra Ediciones 
 
Any: 2020. 
 
Pàgines: 110 
 
D'on ve el nom libèl·lula? Per què els noms 
científics estan en llatí? Per què es va batejar 
una bonica libèl·lula com Crocothemis 
erythraea? Qui ho va fer? Quin significat té? 
Com es pronuncia? Amb un llenguatge senzill, 
l'autor respon a totes aquestes preguntes i 
algunes més, per a les 80 espècies ibèriques, 
incloent la recentment descrita a la Comunitat 
Valenciana.  
 
Així, descobreix històries curioses, divertides i, 
sempre, interessants. A més, ha afegit les 
propostes de noms populars en castellà, català, 
gallec i euskera, així com unes breus ressenyes 
biogràfiques dels autors que van descriure per 
primera vegada aquestes espècies. 
 

 

https://static.malaga.es/malaga/subidas/archivos/1/2/arc_296621.pdf
https://static.malaga.es/malaga/subidas/archivos/1/2/arc_296621.pdf
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UN WEB 
 

MES LIBELLULES. Libellules des Mauges et du monde. Benoît Guillon               
http://meslibellules.fr/index.php 

En constant evolució, aquest web presenta 
86 espècies o varietats de libèl·lules del 
territori de Mauges, Maine i Loira i França, 
amb fotografies dels diferents aspectes 
dels adults. També presenta moltes 

libèl·lules exòtiques, 687 fins avui, d’arreu 
del món. Per a cada espècie trobarem 
l’hàbitat, la distribució geogràfica, la mida i 
molta més informació... 

 

UNA FRASE (O DUES).  
 
La millor manera de començar alguna cosa 
és deixar de parlar i començar a fer-la.  
-Walt Disney-. 
 
Evita mirar el rellotge i fes com ell: no paris 
d'avançar -Sam Levenson-. 
 
 

UN REFRANY (O DOS). 
 
Figues i raïms per l'agost, i pel setembre, 
codonys. 
 
Xàfecs d'agost, bolets en abundor. 

 UN PENSAMENT. 
 
Quan parlem d’artificial, estem equivocant 
el focus. La Natura és única i els humans 
formem part d’ella. Quan entenguem això, 
podrem començar a canviar el nostre 
comportament i desfer el camí que ens 
porta a l’exclusió i, per tant, a la desaparició 
com a espècie.  En qualsevol dels casos, la 
Natura 
continuarà el 
seu camí, 
impertorbable, 
amb humans o 
sense.. 

http://meslibellules.fr/index.php
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UN CAS DE L'ESTEL I L'ORIOL: PRESENTADORES, LIBÈL·LULES  I 
JAPONESOS 

                                
L'àvia de l'Estel i l'Oriol els havia anat a 
buscar a l'escola. En arribar a casa dels 
avis, l'àvia digué –Au, anem a la cuina que 
us prepararé el berenar. 
 
A la cuina hi havia l'avi enfeinat fent una 
cassola de rostit pel cap de setmana. Tot i 
que no el mirava, tenia el televisor en 
marxa. 
 
-Encara està amb el coronavirus, la 
Melero? –Preguntà l'àvia. 
 
-Sí, dia sí i dia també. És el que toca. 
 
Mentre deixaven les motxilles al terra, els 
nens donaren un cop d'ull a la pantalla, i 
l'Estel digué: -Quines libèl·lules més 
maques que porta!  
 
Això feu que tots adrecessin la mirada cap 
a la presentadora, 
que lluïa una libèl·lula 
de bijuteria a cada 
costat del coll. 
 
-Ah, això. Ahir, la 
mare de l'Haruki 
també en portava. 
 
-És tan mono i tan 
simpàtic, l'Haruki! És 
xinès, no? -Digué 
l'àvia. 
 
-No, no és xinès, àvia, 
és japonès. –
Puntualitzà, tot seriós, 
l'Oriol. 
 
-Doncs mentre que la Melero no ho deu 
saber, la mare de l'Haruki, sí. –Comentà 
l'avi, tot remenant la cassola. Llavors, es va 
fer un llarg silenci, només  trencat per la 
veu de la presentadora. Al final el trencà 
l'Oriol 
 
 –El què? 
 
-Em pensava que ningú preguntaria –
Somrigué l'avi. 
 
-Ara ens explicaràs una de les teves 
històries, no avi? 

 
-Sí? Explico? 
 
-Vaaaal. 
 
-Doncs al Japó estimen molt les libèl·lules i 
allà són considerades símbols de victòria, 
felicitat, força i coratge. Una antiga llegenda 
explica que l'emperador es trobava caçant 
en una plana, i un tàvec es va posar sobre 
el seu braç i el va picar. En aquest moment 
va aparèixer una libèl·lula que va caçar el 
tàvec i va desaparèixer volant. En honor a 
ella, l'emperador va anomenar la zona 
Akitsu-no (plana de la libèl·lula), i, segons 
les cròniques, d'aquí va sorgir l'antic nom 
del Japó: Akitsu Shima (Les Illes Libèl·lula). 
Per això deia que la mare de l'Haruki deu 
conèixer la llegenda i, probablement, la 
Melero, no. Tot i que mira que és trempada 
aquesta noia, eh! 

 
-I guapa. –digué l'Oriol, en veu baixa, més 
per ell que pels altres. Quan s'adonà que 
tots tres se'l miraven, s'enrojolà fins les 
orelles. L'àvia, ràpida, el rescatà: 
 
-Au, a berenar tots! 
 
Mentrestant, l'Helena García Melero, aliena 
a tot això, continuava parlant del 
coronavirus, lluint les libèl·lules sobre les 
seves clavícules. 

 
Carlos Alvarez-Cros 
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UNA ACTIVITAT: APRENEM I PINTEM ESPIADIMONIS 

 
Al número 6 de la nostra revista ja 
vam aprendre algunes coses 
bàsiques sobre les libèl·lules. 
Aquesta mena d’insectes es 
poden dividir en dos grups, les 
libèl·lules i els espiadimonis. 
 
Els espiadimonis normalment són 
més petits; fan uns 3 cm de 
llargària respecte als 5 cm de les 
libèl·lules. 
 
Generalment les libèl·lules tenen 
l'abdomen més ample i robust. 
 
Quan s’aturen, les libèl·lules tenen 
les ales esteses i els espiadimonis 
les ales plegades cap enrere. 
 
A Catalunya, tradicionalment, els  
espiadimonis apareixen com a 
éssers fantàstics en dues versions 
molt diferenciades: 
 
Els espiadimonis serien uns 
angelets que es dediquen a vigilar 
els dimonis i destorbar-los sempre 
que tempten de fer alguna malifeta. 
 
Els espiadimonis són uns dimoniets que espien les persones per a informar al diable sobre 
quan les pot entabanar. 
 
A aquest enllaç:  
http://www.supercoloring.com/coloring-pages/damselfly-sitting-on-a-leaf?colore=online podeu 
pintar fàcilment el dibuix des del mateix ordinador. 
 
 

UNA SOPA DE LLETRES 
 

Busqueu les següents  paraules: 
 
Coronavirus Japonès 
Libèl·lula Rostit 
Tàvec  Presentadora 
Illa  Llegenda 
Símbol  Bijuteria 
Berenar Crònica 
 

 

         UNA ENDEVINALLA  
 

Sóc un agent  
que tot ho mira 

del servei secret infernal  
que vigilo des d’allà dalt. 

I A B I U O C R O N I C A P

A C A R E A I S T A V E C O

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

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

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

A E E A C N G A O T S J U R

U P R A O T A E R I J A R E

F I L D R I E V M P A P E T

E A L U L L E B I L U O H U

V E U L O M O C I R L N O J

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

A I J A E L E A U E E S A B

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

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

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

VIATGES INSOSPITATS 
 
Durant molts anys la meva principal afició 
ha estat l’observació dels ocells. Un món 
meravellós, ple de coses extraordinàries. 
Un dels aspectes més fascinants és la 
migració que fa que la composició de les 
espècies d’ocells de casa nostra variï al 
llarg de l’any. Sobre les espècies residents 
tot l’any es sobreposen les que només ens 
visiten a l’estiu o les que només són 
presents a l’hivern. I durant els passos de 
primavera i de tardor tota una munió de 
passavolants (mai millor dit) que només 
s’aturen uns pocs moments a reposar i 
recuperar forces durant els 
seus viatges amunt i avall. 
 
Un cop finalitzada la meva 
vida professional, ara 
disposo de més temps per 
dedicar a la natura i he 
començat a interessar-me 
pels insectes, concretament, 
papallones i libèl·lules. Ja 
sabia que hi havia algunes 
espècies de papallones 
migradores; havia vist un 
munt de documentals sobre 
la famosa migració de la 
papallona monarca i la 
concentració de milions 
d’individus en una petita 
àrea boscosa de Mèxic.  
 
El que em va sorprendre, 
però, va ser descobrir que 
també hi ha espècies de 
libèl·lules migradores. 
Recentment s’ha descobert que una d’elles 
realitza un viatge que duplica àmpliament la 
distància rècord coberta per la papallona 
monarca. La Pantala flavescens realitza 
viatges transoceànics des del sud de l’Índia 
fins a la costa est del continent africà i 
segueix fins arribar al sud d’aquest 
continent, ajudada pels vents i seguint les 
pluges que aquests provoquen 
estacionalment a aquests indrets. Tot 
plegat per tornar al punt de partida. A 

diferència dels ocells, i 
com la papallona 
monarca, per completar 
aquest llarg viatge 
aquests insectes 
necessiten fins a quatre generacions. És a 
dir, que qui arriba al punt de partida és el 
besnet de qui l’inicià.  
 
Sembla mentida que un fet tant 
extraordinari i fascinant com aquest hagués 
passat desapercebut per la ciència fins fa 
ben poc. El cas és, però, que moltes 

cultures d’aquells indrets el coneixien 
perfectament i el seu folklore recull 
llegendes de núvols foscos que es 
desplaçaven sobre els núvols d’aigua. De 
fet, ben mirat, uns perseguien els altres. I 
sembla ser que alguns ocells se’n 
beneficien, en trobar un menjar inesperat 
durant les seves pròpies migracions. 

 
Carlos Alvarez-Cros 
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POLLASTRES O SIDRALS? 

Sovint emprem l'expressió muntar un 
pollastre com a sinònim d'armar un gran 
desordre, rebombori, confusió, renou o 
desgavell. D'on ve aquesta expressió que 
incorpora un element ornític? El cas és que 
és una traducció literal del castellà montar 
un pollo. Però, en castellà, tampoc 
té massa sentit ja que es tracta 
d'una degradació de montar un 
poyo, amb "y" i no amb "ll". Tots 
sabem què és un pollastre però, i 
un poyo? Sembla ser que era un 
banc que es posava adossat a la 
paret de l'entrada de les cases de 
les zones rurals. De fet, aquest mot 
deriva del llatí podium i, al segle 
XIX, poyo es feia servir per 
denominar el pòdium o pedestal 
portàtil que muntaven els oradors 
quan arribaven a un lloc públic per 
enfilar-s'hi i, des d'allà dalt, fer 
proclames sobre política, religió, o 
altres temes. Sovint, les opinions 
divergents del públic pujaven de to 
i provocaven algun aldarull i per 
això l'expressió, ja que el fet de 
muntar un poyo sovint era sinònim 
de desordre públic. 
 
En català, l'expressió homòloga 
seria armar un sidral. I un sidral, 
què és? Doncs és un preparat en 
pols  constituït per una mescla 
d'àcid tartàric (20%), bicarbonat sòdic 
(20%) i sucre en pols (60%) amb addició 
d'una mica d'essència de llimona o d'alguna 
altra fruita. Amb aquest producte 
efervescent, en barrejar-lo amb aigua, es 
preparava una beguda refrescant. Potser 
l'efervescència del producte recordava 
d'alguna manera l'enrenou de les 
discussions o desordres multitudinaris i 
d'aquí sorgí l'expressió. 
 
Quan jo era petit però, anàvem a comprar 
sidral Bragulat, que venia envasat en uns 

cilindres de paper i el consumíem 
directament, en sec. Si teníem prou diners, 
amb el sidral, compràvem una o dues 
barres d'estrep (pega dolça o regalèssia), 
que humitejaven amb saliva i sucàvem al 
sidral. Els grànuls del producte quedaven 

adherits a la barra i així l'anàvem portant, 
de mica en mica, a la boca. Encara puc 
sentir el pessigolleig que em feia el sidral a 
la llengua, barrejat amb el gust de  l'estrep 
que s'anava desfent lentament. Una delícia. 
 
I sabut això, a partir d'ara, segur que us 
vindrà més de gust armar un bon sidral que 
muntar un mal pollastre. 

 
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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DE LA FRAGILITAT DE LES ALES DE LIBÈL·LULA I SIMILARS.  

 
 
Quan veig un espiadimonis 
tinc la sensació de que és 
molt fràgil, de que es pot 
trencar de només mirar-lo o 
que si hi respires molt a la 
vora, l’empenyeràs amb 
violència. Només és una 
sensació; una mica com el 
que em passa amb el paper 
d’arròs, que em recorda les 
ales de les libèl·lules, sembla 
molt fràgil però a l’orient es fa 
servir per a moltes coses tant 
si son fràgils, com per pintar 
subtils quadres, com fer-ne 
caixes o fins i tot a l’exterior 
de les construccions.  
 
També se’n diu paper d’arròs 
al Banh Trang, una pasta 
elaborada a base d’arròs i aigua. Sol tenir 
forma circular, però també en fan de 
diferents mides i formes. Les làmines son 
molt fines i de color blanc translúcid. 
També com les ales de les libèl·lules 
semblen fràgils, però un cop humides es 
tornen toves, elàstiques i mal·leables. És 
originari del sud de Vietnam, però s’utilitza 
també en d’altres cuines del sud-est asiàtic, 
sobre tot per fer els típics rotlles de 
primavera vietnamites i d’altres tipus de 
petits paquets amb diversitat de farciments. 

Podeu buscar receptes orientals per les 
webs de gastronomia o bé podeu utilitzar la 
imaginació culinària i posar dins, des d’una 
senzilla samfaina amb llavors a unes 
gambes amb enciam i salsa rosa. També 
en podeu fer paperines amb formatge i 
ramells de bròquil. Les salses per 
acompanyar: des d’una vinagreta, salsa de 
soja o salsa rosa. I no cal posar-ho al foc. 

 
Esther Pardo i Gimeno 

 
 

 
 
UN HAIKÚ.  

 
 

Et veig aturar 
un instant prop de l’aigua 

i es glaça el temps. 
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UN ARBRE 
 
NOGUER – (Juglans regia)
 
Català: Noguer, Noguera, Nouera 
Castellà: Nogal, Noguera 
Francès: Noyer, Noyer commun 
Anglès: Walnut 
Occità: Escarer, Martoquèr, Noguier 
Basc: Elzaur, giltzaurra, heltzaurra 
 
Pertany a la família de les 
Juglandàcies i al gènere Juglans. 
Sembla ser originari d’Àsia Central. 
Grecs i romans van començar a 
conrear-lo i a  introduir-lo a la regió 
dels Balcans i després a la resta 
d’Europa. 
 
HABITAT: és un arbre cultivat, però 
es pot trobar naturalitzat tant a la terra 
baixa com a  la muntanya mitjana. 
Necessita sòls profunds i humits per 
créixer i viure bé. Suporta millor els 
ambients freds que no pas els secs. 
 
ETIMOLOGIA: Juglans, estaria format pels 
termes llatins Jovis, Júpiter, i glans, aglà, 
formant el que en deien “Aglà de Júpiter”. 
El nom específic, regia, deriva del llatí, 
regius, doncs el consideraven  un arbre de 
reis, ja que tant els seus fruits com la seva 
fusta eren molt apreciats. 
 
DESCRIPCIÓ: arbre caducifoli que pot 
arribar fins als 30 m d’alçada. La capçada 
és ampla i les branques fortes i robustes. 
Les fulles són compostes i tenen de 5 a 9 
folíols d’un color verd intens, que poden 
tenir forma el·líptica o ovalada. Són molt  
aromàtiques, sobretot quan són tendres. 
Aquestes, contenen tanins i en medicina 
popular es fan servir tant les joves com les 
madures. Són depuratives, digestives, 
antiinflamatòries, anticatarrals, serveixen 
per ajudar a guarir llagues, ferides, 
problemes de pell, també com a repel·lent 
d’insectes, per baixar la pressió, pel mal de 
gola, etc.  L’escorça del tronc és llisa i 
grisenca i es pot clivellar als exemplars 
més vells. D’aquesta escorça i de l’epicardi 
s’extreuen els tanins i la jugladina, de la 
que es pot fer una substància que serveix 
per a tenyir teixits i cabells. La seva fusta 
és d’excel·lent qualitat i s’utilitza en 
ebenisteria, fusteria, per a fer mobles, 
culates de fusells, per a fer pianos, etc. 
també és un bon combustible i el carbó que 
se’n fa és molt apreciat. 

 
FLORACIÓ, FLORS I FRUIT: floreix entre 
abril i maig. Les flors masculines surten 
abans que les fulles i s’agrupen en aments 
de color verd-marró que pengen de les 
branques de l’any anterior. Les flors 
femenines surten al mateix temps que les 
fulles, damunt dels brots tendres de les 
branques de l’any. Aquestes flors tenen 
estigmes de color blanc, arquejats cap a 
fora i oberts. Cap al juny ja es poden trobar 
els fruits, amb una coberta carnosa verda, 
(drupa) que s’acaba assecant. A la tardor la 
planta allibera la llavor, la nou, que és la 
part comestible. Les nous, quan són 
verdes, s’utilitzen com a ingredient per a fer 
la ratafia i d’altres licors com el Noccino di 
Parma, el vi de noguer, etc. Les nous, com 
a fruit sec per menjar, van bé pel sistema 
cardiovascular i tenen una acció anti-
degenerativa, antioxidant, nutritiva pel 
cervell i ajuden a reduir el colesterol i a 
mantenir elàstics els vasos sanguinis. 
 
FRASES I CURIOSITATS:  
- Trencar nous (xerrar molt). 
- No pujar un grill de nou (es diu d’una cosa 
que no val res). 
- Les nous es mantenen fresques i més 
dolces si es conserven junt amb cebes. 
- A Múrcia s’han fet servir les fulles de 
noguera per evitar que les olives es posin 
toves.  

Mònica López García  
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UNA RECEPTA 
 
SALSA DE NOUS
 
INGREDIENTS: 
 
- 1 got de nous picades 
 
- 1 got de llet (he fet servir vegetal 
d'arròs) 
 
- 4 cullerades de formatge parmesà 
en pols 
 
- 4 cullerades de formatge fresc (he 
fet servir Ricotta) 
 
- 1 ceba petita 
 
- 1 llesca de pa torrat 
 
- 3 cullerades d’oli d’oliva 
 
- Pebre negre i sal al gust 
 
 
Tallem la ceba en juliana i la sofregim amb 
una cullerada d’oli fins que estigui 
transparent. Al got de la batedora posem 
les nous, la llet,  els formatges, la llesca de 
pa, la ceba, l’oli, sal i pebre. Ho triturem tot 

fins aconseguir una crema. Si veieu que us 
queda molt espessa, podeu afegir una mica 
més de llet. Aquesta salsa és ideal per 
posar a sobre de pasta o per acompanyar 
amb el que més us vingui de gust. 
 

Mònica López García  
 
 
 
PUBLICITAT (Clínica Veterinària Pou és una empresa col·laboradora de Sterna) 
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UNA DE FOTOGRAFIA DE NATURA. 
 

I SI VULL IMPRIMIR UN ARXIU FOTOGRÀFIC? 

Tot i que avui en dia la fotografia impresa 
en paper ha quedat molt relegada per les 
pantalles, us pot ser útil conèixer aspectes 
bàsics de la impressió si és que, per posar 
un exemple, se us acut participar en 
concursos o exposicions com la del "Dia 
Mundial dels Ocells", que des del Grup de 
Natura Sterna organitzem a 
principis d'octubre, al parc 
dels Estanys de Platja d'Aro. 
Amb tan sols algunes 
senzilles indicacions, de ben 
segur que tindreu un resultat 
satisfactori. 
 
Si la vostra càmera té la 
possibilitat de disparar en 
format RAW, feu-lo servir. El 
RAW és un arxiu en "cru", 
encara obert, sense acabar, i 
que conté tota la informació 
captada possible. Podríem 
dir que és com el negatiu de 
la fotografia analògica. En la 
postproducció, podreu 
ajustar millor l'aspecte de la 
fotografia deixant-la com la 
recordeu o com a vosaltres 
més us agradi. L'altre format 
més conegut, el JPG, és un 
arxiu més comprimit i 
"tancat", amb menys 
informació. En aquest cas, la 
càmera resol la fotografia amb el seu 
software intern i, potser, no serà del vostre 
gust o no coincidirà amb la realitat. Una 
mínima edició dels paràmetres bàsics com 
la temperatura de color, l'exposició, el 
contrast, l'enfoc i una mica de re-
enquadrament des de l'arxiu RAW, pot 
ajudar a millorar molt la vostra fotografia. 
 
Fixeu-vos, també, en la resolució de l'arxiu i 
en la seva mida. El número de píxels ens 
dona nitidesa i detall, i la mida ens diu com 
de gran serà la fotografia impresa. Per 
imprimir, la millor resolució és entre 240ppp 
i 300ppp (l'haureu de configurar des de la 
vostra càmera) i per a la mida, una taula 
d'equivalències us serà molt útil. Per 
exemple, per a una fotografia de 20 x 30 
cm, la relació adequada és 2362,21 x 
3543,31 px. On-line, hi trobareu 
convertidors de píxels a centímetres i a 
l'inrevés, també. 

 
Un altre punt a tenir en compte és que el 
resultat final mai es veurà igual que a la 
pantalla de l'ordinador, penseu que pantalla 
li dona una brillantor extra i que, en canvi, 
el paper és opac. Segurament caldrà 
sobreexposar-la una mica. També, cada 

impressora treballa amb un perfil de color i 
pot ser diferent al de la vostra pantalla. 
Demaneu a l'empresa que us farà la feina 
amb quin perfil de color treballa o seguiu bé 
les instruccions si ho feu on-line. El més 
recomanable, però, és fer alguna prova 
d'impressió en una mida més petita i 
valorar el resultat. 
 
A la xarxa, podeu trobar softwares d'edició 
senzills i gratuïts, com el GIMP, que, per 
tots aquests afers, substitueixen 
perfectament els de pagament. En acabar 
aquest procés, però, sí que l'haureu de 
guardar en JPG i amb alta qualitat. 
 
Un pèl embolicat? Espero que no 
massa...Tot és posar-s'hi. Ànims!! 

 
Rosa Matesanz Torrent 
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III EXPOSICIÓ-CONCURS DE FOTOGRAFIA DE 
NATURA 2021 

 
Grup de Natura Sterna 
 
 
BASES DE LA CONVOCATÒRIA 
 
Tema 
"La NATURA de la VALL D'ARO" 
 
Participants 
Hi poden participar tots els socis del Grup de Natura Sterna. 
 
Premis 
1r premi: Un sopar per a dues persones a LA BROCHETTE-VINS I TASTETS RESTAURANT, 
de Castell-Platja d'Aro. 
2n premi: La guia "Les libèl·lules de Catalunya" de BRAU edicions. 
3r premi: Una ampolla de vi. 
Jurat 
Les obres les exposarem al Parc dels Estanys de Platja d'Aro durant la celebració del "Dia 
Mundial dels Ocells", el dia 10 d'octubre de 2021. El jurat serà popular. Tots els visitants que ho 
desitgin podran votar atorgant punts a les tres fotografies que més els agradin (5 punts a la 
primera, 3 punts a la segona i 1 punt a la tercera). Guanyaran les tres imatges que més punts 
hagin rebut. 
 
Lliurament de premis 
Al Parc dels Estanys de Platja d'Aro a les 13.30h, en l'espai de l'exposició. 
 
Presentació de fotografies i normativa del concurs 
1. Cada participant podrà presentar un màxim de 3 fotografies impreses a mida 20x30cm, en 
color o blanc i negre, i sense cap tipus de marc ni marge ni signatura. 
2. Les fotografies han de ser de natura (paisatge, flora, fauna...) i han d'haver estat preses dins 
de l'àmbit de la Vall d'Aro. 
3. Darrera de cada fotografia, hi hauran de constar les dades de contacte de l'autor (nom i 
cognoms, telèfon de contacte i una adreça de correu electrònic), així com un títol. 
4. Les fotografies s'hauran de lliurar personalment o enviar per correu postal entre el 29 de 
setembre i el 6 d'octubre a l'Oficina de Turisme de Platja d'Aro (Carrer Mossèn Cinto 
Verdaguer, 2, 17250 Castell-Platja d'Aro), dins d'un sobre tancat a nom de "Grup de Natura 
Sterna/III Concurs de fotografia de natura 2021". També ens les podeu fer arribar a algun dels 
organitzadors. 
5. No s'admetran fotografies retocades digitalment, però si editades. 
6. No es poden presentar obres premiades en altres concursos. 
7. L'organització es reserva el dret d'enretirar del concurs les fotografies que cregui 
inadequades. 
8. Les tres fotografies guanyadores seran publicades a la revista del Grup de Natura 
Sterna número 19. 
 
Altres informacions 
Podreu recollir les vostres fotografies després del lliurament de premis. Sinó, romandran a 
l'oficina de turisme durant 15 dies, on les podreu recuperar. 
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 UNA DE FOTOGRAFIES BONIQUES O CURIOSES... 
 
... de la Núria Formatger Masferrer  
 
 
 
 
 
Niu d’estornell Sturnus sp., al 
Balcar, a Santa Cristina d’Aro, 
el 26/06/21. ► 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
◄  Pit-roig Erithacus rubecula, 
al Balcar, a Santa Cristina 
d’Aro, el 24/07/21. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bosacrla de canyar 
Acrocephalus scirpaceus, al 
Parc dels Estanys de Platja 
d’Aro, el 21/08/21. ► 
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... de la Mònica López García  
 
 
 
 
Cargol bover Cornu aspersum bebent aigua, 
al refugi dels gats, a la Casanova, Sant Feliu 
de Guíxols, el 21/08/21. ► 
 
 
 

 
 
 
 
 
◄ Sarriassa, Arum italicum, amb els seus 
bonics i tòxics fruits, a la riera de Sant Pol, el 
17/07/2021. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aloc, Vitex agnus-castus, a la riera 
de les Comes, Sant Feliu de 
Guíxols, juliol 2021, el juliol 2021. 
► 
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... d’en Manel Alvarez Cros  
 
 
 
Cabusset adult 
Tachybaptus ruficollis, 
portant un pollet a 
l’esquena, al Parc dels 
Estanys de Platja d’Aro, el 
22/07/21. ► 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
◄  Bec de corall senegalès 
Estrilda astrild, a la bassa 
del Dofí de Castell d’Aro, el 
23/07/21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Rossinyol bord Cettia cetti, 
al Parc dels Estanys de 
Platja d’Aro, el 10/08/21. ► 
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... d’en Carlos Alvarez-Cros  
 
 
 
 
 
 
 
◄ Femella de rodadits de 
bassa Gomphus pulchellus 
menjant-se un masle de 
polaines ruborós 
Platycnemis acutipennis, al 
tram alt del Ridaura, a 
Llagostera, el 13/06/21.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Femella de llantió elegant 
Ischnura elegans, menjant-
se un individu 
(probablement de la mateixa 
espècie) recent emergit, al 
Ridaura, a l’alçada de Santa 
Cristina d’Aro, el 
12/08//21.► 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◄  Femella de  damisel·la 
endolada Calopteryx 
haemorrhoidalis, menjant-
se una papallona nocturna, 
al tram alt del Ridaura, a 
Llagostera, el 05/09/21. 
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... de la Rosa Matesanz Torrent  
 
 
 
  
 
 
Mascle de damisel·la 
endolada Calopteryx 
haemorrhoidalis al 
tram alt del Ridaura, 
a Llagostera, el 
08/08/21 ► 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
◄ Mascle de parot 
blau Orthetrum 
coerulescens al tram 
alt del Ridaura, a 
Llagostera, el 
21/07/21. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mascle de 
tallanassos gros 
Onychogomphus 
uncatus al tram alt del 
Ridaura, a 
Llagostera, el 
21/07/21. ► 
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UNA IMATGE VAL MÉS QUE... 
 
 
 
 
El  9 de juliol, a cala 
Canyerets, a Santa Cristina 
d’Aro, el nostre company 
Xavier Salvador fotografià, 
per primera vegada a aigües 
de la vall, el blènid, Scartella 
cristata. Aquesta espècie és 
més abundant al sud 
peninsular i cada cop va 
apareixent més al nord 
afavorit per l'escalfament 
global ► 
 
 
 

 
 
 
 
◄ 
El 6 d’agost durant la sortida 
organitzada pel nostre Grup 
a Les Bernades, a Santa 
Cristina d’Aro, l’expert en 
ortòpters, Joan Ventura 
Linares, fotografià un 
individu de grill d’arbust 
ratllat Yersinella raymondii. 
Aquesta espècie no s’havia 
citat a la vall del Ridaura. 
 
 
 
 
 
 

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

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

http://www.naturamontfred.com/
mailto:montfred1@gmail.com
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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.  
 
L’ENGANYIFA DE L’ENERGIA VERDA CERTIFICADA 

 
Passa amb l’energia elèctrica que,  
independentment de la que compris i a la 
comercialitzadora que la compris, la que 
t’arriba a casa sempre serà la mateixa. Si la 
contractes “verda”, la comercialitzadora es 
compromet a comprar-la d’origen renovable 
a les empreses productores. Fins aquí, i si 
no ens qüestionem què s’entén per energia 
“verda”, encara estaria disposat a fer 
l’esforç econòmic de contractar-la. Però 
llavors em pregunto: com arriba a casa 
meva l’energia que he comprat? 
 
Resulta que la xarxa de distribució és la 
mateixa per a totes les comercialitzadores.  
La plataforma SOS Tendidos estima en 
200.000 els ocells morts cada any a la 
xarxa elèctrica estatal. Per tant, si em volen 
vendre energia “verda” m’hauran de 
certificar la totalitat del procés (inclosa la 

distribució),  i no 
només l’origen. 
Això és una 
enganyifa. Com 
poden gosar 
certificar energies 
verdes amb 
aquesta mortalitat 
d’ocells a les línies 
de distribució? 
Que els ho 
preguntin a 
aquests centenars 
de milers de cigonyes, voltors, àguiles o 
ducs que any rere any moren electrocutats 
en unes torres assassines que es podrien 
modificar per tal d’evitar la seva mort. Quan 
ho hagin fet, en podrem tornar a parlar. 

 
Carlos Alvarez-Cros 

 

UNA ESPURNA D’HUMOR...             per José Antonio Antúnez Fernández 

mailto:sterna@yahoogroups.com
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STERNA EN ACCIÓ 
 

 Durant la primera 
setmana de juny, la nostra 
companya Rosa Matesanz 
Torrent portà a terme un 
cens exhaustiu dels nius 
d’oreneta cuablanca  
Delichon urbicum del nucli 
urbà de Santa Cristina d’Aro. 
En total, va detectar 194 nius 
actius, la qual cosa confirma 
la importància d’aquest nucli 
per aquesta espècie. Aquest 
cens està emmarcat dins el 
Projecte Orenetes de l’ICO 
(Institut Català d’Ornitologia). 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4727469287281103&id=1070662302961838&sc
mts=scwspsdd  

 
 

 
  El 12 de juny, veié la llum el dissetè 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 14 de juny, membres del nostre Grup i 
de companys del projecte DESMARES, varen 
poder rescatar i, desprès de treure-li els 
diversos hams que duia clavats, alliberar un 
corb marí emplomallat. L’operació es va muntar 
ràpidament després que la Policia Municipal de 
Castell-Platja d’Aro rebés una trucada avisant 
del problema. 
 
Podeu veure l’alliberament a aquest enllaç:  
https://www.facebook.com/grupnaturasterna/vid
eos/2646448635652237/  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4727469287281103&id=1070662302961838&scmts=scwspsdd
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4727469287281103&id=1070662302961838&scmts=scwspsdd
http://www.grupnaturasterna.org/sterna-la-revista/
mailto:vallridaura@yahoo.es
mailto:grupnaturasterna@gmail.com
https://www.facebook.com/grupnaturasterna/videos/2646448635652237/
https://www.facebook.com/grupnaturasterna/videos/2646448635652237/
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 El 16 de juny l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro 
va presentar el pla per regular l'accés a diverses zones 
del massís de l'Ardenya,  restringint-hi les activitats. 
Tot plegat per protegir un ecosistema que s'està 
degradant ràpidament. El nostre Grup ha aportat idees 
i opinions en la fase d’elaboració. 
 
Podeu verure la noticia recollida a TV3 a l’enllaç: 
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-
comarques/lajuntament-de-santa-cristina-daro-regula-
els-accessos-al-massis-de-lardenya/video/6106246/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 El 16 de juny, el nostre 
president, Jaume Ramot impartí 
una xerrada als ADF sobre els 
valors ecològics  de 
Gavarres/Ardenya. Segur que 
aquests coneixements repercutiran 
en una millor gestió i protecció del 
medi ambient de casa nostra.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 El 7 de juliol, el nostre Grup donà suport oficial al 
projecte: Cap a la sostenibilitat del sector pesquer 
artesanal: el corb marí com a espècie emblema de les 
àrees protegides - (DESMARES III). Un projecte que 
es realitzarà des del Grup de Biologia Animal de la 
Universitat de Girona (UdG). Presentat a la 
Convocatòria de concessió de subvencions per la 
Fundació Biodiversitat, en règim de concurrència 
competitiva, per al foment i impuls de la sostenibilitat 
pesquera i aqüícola, en el marc de el Programa 
PLEAMAR, cofinançat pel Fons Europeu Marítim i de 
Pesca (FEMP) – 2021. 
 
La forma de col·laboració no implicarà inversió 
econòmica. Aportarem els nostres voluntaris experts 
en anellament i marcatge amb dispositius GPS, i 
col·laborarem en el seguiment en general de les aus 
marcades o aquelles que s'observen al nostre litoral. 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/lajuntament-de-santa-cristina-daro-regula-els-accessos-al-massis-de-lardenya/video/6106246/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/lajuntament-de-santa-cristina-daro-regula-els-accessos-al-massis-de-lardenya/video/6106246/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/lajuntament-de-santa-cristina-daro-regula-els-accessos-al-massis-de-lardenya/video/6106246/
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 El 9 de juliol, es procedeix a 
l’alliberament d’un exemplar d’òliba Tyto 
alba, a Solius, molt a  prop d’on va ser 
rescatada d’una mort segura i després de 
ser recuperada en un Centre de 
Recuperació de Fauna Salvatge de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 El 10 de juliol i després de més d’un 
any de gestions, per fi membres del nostre 
Grup varen poder instal·lar els rètols oficials 
cedits per l’Ajuntament de Llagostera per 
reforçar el missatge de prohibició del trànsit 
rodat per la llera del tram alt del Ridaura. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Sterna, la revista  018. Juny - setembre/2021 

Pàgina 43 / 49 

 

 El 10 de juliol,  el diari Ara, 
a través del nostre president, 
Jaume Ramot, es feia ressò 
dels 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. 
 
Podeu trobar la informació a 
aquest enllaç:  
https://www.ara.cat/societat/c-
31-santa-cristina-d-aro-faunicidi-d-ocells_1_4049735.html 
 
 

 
 

 
 El 6 d’agost, el nostre Grup, junt amb el 

grup de recerca d’ortòpters Antaxius, 
organitzà una sortida de recerca d’aquesta 
mena d’insectes a les Bernades, a Santa 
Cristina d’Aro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ara.cat/societat/c-31-santa-cristina-d-aro-faunicidi-d-ocells_1_4049735.html
https://www.ara.cat/societat/c-31-santa-cristina-d-aro-faunicidi-d-ocells_1_4049735.html
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  El 7 d’agost, veié la llum el sisè número de la 

revista ArtSterna.  Aquesta volta amb els fruits com 
a tema central.  
 
El podeu trobar a aquest enllaç: 
https://es.calameo.com/read/0062430569820a37ad
4c3?utm_source=platform&utm_medium=email&ut
m_campaign=book_created&utm_content=html&ut
m_term=6243056 
 
o en format PDF a: 
http://www.grupnaturasterna.org/artsterna/  
 
 
 
 
 

 El 7 d’agost, organitzada pel nostre Grup, la 
nostra companya Rosa Matesanz Torrent, conduí 
una sortida ornitològica a la desembocadura del 
Ridaura. Aquesta era l’activitat prèvia de la central 
de la diada (organitzada per SOS Costa Brava, 
l’Associació de Naturalistes de Girona i el Grup de Natura Sterna), que consistí en una cadena 
humana de protesta i denúncia del projecte d’urbanització del darrer espai verd de primera línia 
de mar a la platja Gran de Castell-Platja d’Aro. Un macro-projecte (13 Ha) que pretén ampliar la 

marina del Port d’Aro amb 272 
amarradors i construir 403 
apartaments. 
 
Per saber-ne més:  
https://www.facebook.com/grupnat
urasterna/  

 
https://revistabaixemporda.cat/prop-
de-200-persones-protesten-contra-
de-lampliacio-de-la-marina-del-port-
daro-que-afecta-tretze-hectarees-
de-pineda/  

https://es.calameo.com/read/0062430569820a37ad4c3?utm_source=platform&utm_medium=email&utm_campaign=book_created&utm_content=html&utm_term=6243056
https://es.calameo.com/read/0062430569820a37ad4c3?utm_source=platform&utm_medium=email&utm_campaign=book_created&utm_content=html&utm_term=6243056
https://es.calameo.com/read/0062430569820a37ad4c3?utm_source=platform&utm_medium=email&utm_campaign=book_created&utm_content=html&utm_term=6243056
https://es.calameo.com/read/0062430569820a37ad4c3?utm_source=platform&utm_medium=email&utm_campaign=book_created&utm_content=html&utm_term=6243056
http://www.grupnaturasterna.org/artsterna/
https://www.facebook.com/grupnaturasterna/
https://www.facebook.com/grupnaturasterna/
https://revistabaixemporda.cat/prop-de-200-persones-protesten-contra-de-lampliacio-de-la-marina-del-port-daro-que-afecta-tretze-hectarees-de-pineda/
https://revistabaixemporda.cat/prop-de-200-persones-protesten-contra-de-lampliacio-de-la-marina-del-port-daro-que-afecta-tretze-hectarees-de-pineda/
https://revistabaixemporda.cat/prop-de-200-persones-protesten-contra-de-lampliacio-de-la-marina-del-port-daro-que-afecta-tretze-hectarees-de-pineda/
https://revistabaixemporda.cat/prop-de-200-persones-protesten-contra-de-lampliacio-de-la-marina-del-port-daro-que-afecta-tretze-hectarees-de-pineda/
https://revistabaixemporda.cat/prop-de-200-persones-protesten-contra-de-lampliacio-de-la-marina-del-port-daro-que-afecta-tretze-hectarees-de-pineda/
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 El 25 d’agost, el nostre Grup tornà a 
denunciar per enèsima vegada la mort d’un 
altre duc Bubo bubo, electrocutat en una torre 
d’electricitat de Castell d’Aro.  
 
https://revistabaixemporda.cat/el-grup-de-
natura-sterna-denuncia-la-mort-dun-altre-duc-
electrocutat-a-castell-daro-2/  
 
https://www.radiocapital.cat/denuncien-la-mort-
dun-altre-duc-bubo-bubo-electrocutat-a-castell-
daro/ 
 
http://news.rpa.cat/2021/08/26/el-grup-de-
natura-sterna-denuncia-la-mort-dun-altre-duc-
electrocutat-a-castell-daro/ 
 
https://www.diaridegirona.cat/baix-
emporda/2021/08/27/grup-natura-sterna-
denuncia-mort-56584747.html 
 
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-
mediambient/2019768-cinque-duc-mort-en-
menys-d-un-any-a-la-vall-d-aro.html 
 
https://ancora.cat/2021/08/26/el-grup-de-natura-sterna-denuncia-la-mort-dun-altre-duc-
electrocutat-a-castell-daro/ 
 
Fruit de la pressió exercida des del nostre Grup, l’empresa distribuïdora s’ha compromès a 
arranjar en breu fins a set torres al municipi de Castell d’Aro. I la resta, per quan? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 El 25 d’agost, el nostre Grup, alliberà 
dinou xots Otus scops recuperats i cedits pel 
Centre de Fauna dels Aiguamolls de 
l’Empordà, a diverses de les caixes niu que 
tenim instal·lades a la vall. Es tracta d’aquells 
pollets que, des de procedències molt diverses, 
van ingressar al Centre per haver saltat del niu 
abans d’hora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://revistabaixemporda.cat/el-grup-de-natura-sterna-denuncia-la-mort-dun-altre-duc-electrocutat-a-castell-daro-2/
https://revistabaixemporda.cat/el-grup-de-natura-sterna-denuncia-la-mort-dun-altre-duc-electrocutat-a-castell-daro-2/
https://revistabaixemporda.cat/el-grup-de-natura-sterna-denuncia-la-mort-dun-altre-duc-electrocutat-a-castell-daro-2/
https://www.radiocapital.cat/denuncien-la-mort-dun-altre-duc-bubo-bubo-electrocutat-a-castell-daro/
https://www.radiocapital.cat/denuncien-la-mort-dun-altre-duc-bubo-bubo-electrocutat-a-castell-daro/
https://www.radiocapital.cat/denuncien-la-mort-dun-altre-duc-bubo-bubo-electrocutat-a-castell-daro/
http://news.rpa.cat/2021/08/26/el-grup-de-natura-sterna-denuncia-la-mort-dun-altre-duc-electrocutat-a-castell-daro/
http://news.rpa.cat/2021/08/26/el-grup-de-natura-sterna-denuncia-la-mort-dun-altre-duc-electrocutat-a-castell-daro/
http://news.rpa.cat/2021/08/26/el-grup-de-natura-sterna-denuncia-la-mort-dun-altre-duc-electrocutat-a-castell-daro/
https://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2021/08/27/grup-natura-sterna-denuncia-mort-56584747.html
https://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2021/08/27/grup-natura-sterna-denuncia-mort-56584747.html
https://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2021/08/27/grup-natura-sterna-denuncia-mort-56584747.html
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/2019768-cinque-duc-mort-en-menys-d-un-any-a-la-vall-d-aro.html
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/2019768-cinque-duc-mort-en-menys-d-un-any-a-la-vall-d-aro.html
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/2019768-cinque-duc-mort-en-menys-d-un-any-a-la-vall-d-aro.html
https://ancora.cat/2021/08/26/el-grup-de-natura-sterna-denuncia-la-mort-dun-altre-duc-electrocutat-a-castell-daro/
https://ancora.cat/2021/08/26/el-grup-de-natura-sterna-denuncia-la-mort-dun-altre-duc-electrocutat-a-castell-daro/
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 L’11 de setembre, 
dins el marc dels actes 
de la festa major de 
Castell-Platja d’Aro, el 
president del nostre 
Grup, Jaume Ramot, 
conduí la visita guiada a 
la Ruta de les Fonts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 El 12 de setembre, 
organitzada pel nostre Grup, la 
nostra companya Rosa Matesanz 
Torrent, conduí una sortida 
ornitològica a la desembocadura 
del Ridaura. Aquesta era una 
activitat prèvia, junt amb una 
neteja de l’espai, abans de la 
presentació de la nova associació 
Plataforma Internacional dels 
Amics de la Costa Brava 
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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 estands informatius i la botiga on line. 
 
Galgos 112 dona 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'ESPIADIMONIS 

 
 
 

I A B I U O C R O N I C A P

A C A R E A I S T A V E C O

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

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

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

A E E A C N G A O T S J U R

U P R A O T A E R I J A R E

F I L D R I E V M P A P E T

E A L U L L E B I L U O H U

V E U L O M O C I R L N O J

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

A I J A E L E A U E E S A B

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

C O L R A N E R E B U E I 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 
 
 
Aquest oli damunt fusta 
(1590-1591, 71 cm × 
57.5 cm) del milanès 
Giuseppe Arcimboldi o 
Arcimboldo (1527–
1593), titulat 
“Vertumnus”, està 
actualment al Palau de 
Skoklosters, Balsta, 
Suècia. Es tracta d’un 
retrat de Rodolfo II 
d'Habsburg (1552-
1612, arxiduc d'Àustria, 
rei d'Hongria i de 
Bohèmia i emperador 
del Sacre Imperi Romà 
Germànic) vestit de 
Vertumno (un deu 
etrusc i romà). L'obra 
va ser encarregada pel 
propi sobirà, qui li va 
sol·licitar un quadre 
"capritxós i divertit". 
 
L’obra pictòrica 
d’Archimboldo ha 
generat, com a mínim, 
estupor en els que 
l’han vist per primera 
vegada. Ha passat a la 
Historia com el mestre 
de la il·lusió. Era un 
pintor inusual, potser 
una mica estrambòtic, 
amb un talent rar i 
expert en d’altres disciplines doncs va 
dissenyar tapissos, vitralls, vestits, 
màscares i disfresses i va ser arquitecte, 
escenògraf i enginyer. La seva creativitat 
es movia en una direcció completament 
original. Va convertir elements de la natura 
o de la vida quotidiana en imatges del seu 
propi invent, transformant fruites, verdures, 
flors, animals o llibres en retrats enigmàtics. 
Elaborava trucs il·lusionistes que 
sorprenien a tothom. 
 
Tot i la fama que va tenir durant tota la 
seva vida, Arcimboldi aviat va ser oblidat, 

per ser redescobert en els nostres temps. 
Al segle XX diferents intel·lectuals van 
aprofundir en la filosofia, el simbolisme i la 
màgia pura de la seva obra i va ser 
considerat com un dels pares del 
surrealisme, doncs va exercir influència 
sobre André Breton i Salvador Dalí. Pablo 
Picasso, es va inspirar en ell per pintar el 
retrat cubista de Daniel-Henry Kahnweiler 
(1910), important marxant d’art que va 
donar suport al cubisme. 
 

Temi Vives 

 


