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EDITORIAL 
 
LA CIMERA PEL CLIMA S’ESCRIU A GLASGOW I A LA VALL D’ARO.

La COP 26 ja és història. Gairebé 200 
països han tornat a seure per arribar a 
uns tímids acords en qüestió de reducció 
de gasos d’efecte hivernacle a 
l’atmosfera. Malgrat que les previsions 
eren descarbonitzar el planeta a curt 
termini,  la resolució ha estat finalment un 
indecís compromís de reducció 
progressiu. En l’horitzó, encara mantenen 
les esperances de no superar els 1,5º 
d’augment de la temperatura global abans 
del 2100. Malgrat que el secretari general 
de l’ONU, António Guterres, s’esforça a 
dir que s’han fet passos importants, també 
s’afanya a dir que : “Desafortunadament, 
la voluntat política col·lectiva, no ha estat 
suficient per superar algunes 
contradiccions profundes”. Els moviments 
ecologistes es posen les mans al cap de 
com de lenta és la burocràcia mundial a 
l’hora de prendre mesures. Mala peça al 
teler, per uns mandataris mundials 
abocats a unes negociacions realment 
complexes.  
 
A casa nostra, el panorama tampoc és 
massa encoratjador. El canvi climàtic pica a 
la porta any rere any. Els temporals són 
cada cop més devastadors, onades de 
calor, un augment del nivell del mar, entre 
d’altres advertiments, que ens han de fer 
reflexionar. És imprescindible que els 
governs, fins i tot els locals, incorporin 
aquests nous escenaris a l’hora de 
projectar el seu desmbolopament social. 
Urbanisme, consum de recursos i medi 
ambient són ja  uns camps que caldria 
afrontar amb previsió d’uns canvis a mig i 
llarg termini. Nosaltres, a nivell individual, 
també podem prendre part en aquesta 
lluita. Cada dia, dins la nostra rutina, tenim 
l’oportunitat de revertir una mica els efectes 
del canvi climàtic. No cal ara fer la llista de 
les accions a nivell personal que podem 
emprendre. Menys encara quan tots 
formem part d’un dels col·lectius més 
sensibilitzats en aquests temes.  Però estic 
segur (i parlo amb primera persona) que ho 
podem millorar amb una mica d’esforç. 
Evitar en la mesura del possible un 
consumisme excessiu, cercar una 
eficiència energètica tant a casa com en els 

nostres desplaçaments, promoure el 
comerç just i de poca distància i moltes 
petites accions quotidianes que de ben 
segur que ajudarien a tots aquests alts 
mandataris a tindre més marge de 
maniobra per arribar a uns acords ja de per 
sí complexes. I, en darrer terme, consolidar 
un modus de vida basat en la importància 
de les petites grans coses. Donar valor a 
detalls tant senills com gaudir de la natura 
propera, de moure’ns sense tanta despesa 
i gaudir d’aquesta bonica Vall del Ridaura 
amb respecte.  
 
Per acabar, i com que aquesta serà la 
darrera editorial d’enguany, us voldria 
agrair la vostra companyia i dir-vos que ha 
estat un plaer poder estar un any més al 
vostre costat en aquest gran projecte que 
és Sterna. Estic segur que l’any que 
emprendrem vindrà carregat de feina i de 
grans projectes. També tinc la certesa que 
amb tots vosaltres podrem seguir amb la 
tasca que ens hem proposat, senzillament 
viure amb respecte i amor a la natura. 
Espero que passeu unes festes ben 
sostenibles de tot cor. 

Jaume Ramot García, 
president del Grup de Natura Sterna. 
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UN CONVIDAT: JORDI CORBERA BENEDICTO. 
 
Nascut a Barcelona el 1955, es va 
començar a interessar per la natura 
de ben jove esperonat pel seu 
professor de ciències naturals. Va 
inicià els estudis de biologia que 
aviat canvià per anar a Llotja a 
estudiar pintura mural i gravat 
calcogràfic. Durant aquells anys 
d'estudis inicià el que seria la seva 
tasca professional fins a l'actualitat 
com a il·lustrador científic. Ha 
participat en obres com la Història 
Natural del Països Catalans, 
Biosfera i diferents volums de la 
sèrie Fauna Iberica. Ha estat 
col·laborador habitual de National 
Geographic i ha il·lustrat un gran 
nombre de publicacions científiques 
i divulgatives. Destaca també, la 
seva participació en la il·lustració 
dels materials generats pel projecte 
educatiu El Mar a Fons (Institut de 
Ciències del Mar - CSIC i Fundació 
La Caixa). Des de 1999 és membre 
de la Junta de l’Associació 
Professional d'Il·lustradors de Catalunya 
(APIC) de la qual ha estat vicepresident un 
bona colla d'anys.  
Com a naturalista ha dedicat els seus 
esforços a l'estudi d'un grup de crustacis 
marins molt poc conegut, els cumacis, 
sobre els quals ha publicat diversos articles 
relacionats amb la seva ecologia i n'ha 
descrit més d'una trentena d'espècies 
noves per a la ciència. A l'any 1998 
s'integra a la Secció de Ciències Naturals 
del Museu de Mataró (actualment 
Delegació de la Serralada Litoral Central de 

la ICHN) i des d'allà coordina la revista de 
divulgació científica L'Atzavara, alhora 
participa en diferents projectes de recerca, 
el darrer dels quals pretén esbrinar les 
relacions entre la composició i distribució 
de les comunitats de briòfits i les 
característiques fisicoquímiques de les 
aigües de les fonts on habiten. Des del 
2011 ha participat ininterrompudament en 
el Programa de Seguiment de les 
Papallones Diürnes de Catalunya (CBMS) i 
és el responsable de dos itineraris al 
Maresme.  

 
Per saber-ne més:  
https://apic.es/author/jordi-corbera/             https://www.researchgate.net/profile/Jordi-Corbera-2  
 
 

UNS ÉSSERS DESCONEGUTS ENTRE NOSALTRES: ELS CUMACIS. 
 
El desconeixement de la biodiversitat és un 
fet incontestable, com ho és també la 
desaparició de moltes espècies per causes, 
principalment, d'origen humà. Sovint 
pensem que aquest desconeixement es 
centra, en gran mesura, en llocs remots 
com són les selves tropicals, i no som 
conscients que també afecta les regions on 
nosaltres vivim.  
Aquesta manca d'informació és remarcable 
si ens fixem en els hàbitats marins, 
probablement perquè per als humans és un 

ambient dificultós al qual no estem ben 
adaptats. Sempre hi ha excepcions, i els 
més curiosos ja s'han proveït d'algun tipus 
de màscara per tal de poder observar 
sotaigua tot un món poc conegut. Així, anar 
a mirar peixos es pot convertir en una 
activitat tant gratificant com anar a mirar 
ocells. Però els més avesats saben bé que 
si es volen fer força observacions ens hem 
d'apropar a les zones rocoses, on podrem 
gaudir no només dels peixos sinó de gran 
varietat d'algues, mol·luscs i altres 

https://apic.es/author/jordi-corbera/
https://www.researchgate.net/profile/Jordi-Corbera-2
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invertebrats. Per contra, les platges i fons 
sorrencs semblem espais desproveïts de 
vida. No obstant això, una comunitat molt 
diversa de mol·luscs, 
poliquets (cucs) i 
crustacis, entre altres, es 
refugien enmig dels 
grans de sorra.  
Les poblacions de 
crustacis d'aquests 
ambients estan 
dominades per 
amfípodes, misidacis, 
isòpodes i cumacis, 
aquests darrers són 
probablement els més 
desconeguts, no només 
al nostre país, sinó arreu 
del món. Són animalons 
de mida petita, la majoria 
mesuren entre 1 i 10 
mm, tot i que els més 
grans, que viuen als 
mars freds, poden arribar 
als 35 mm. Habiten a 
tots els mars del món, 
des de les aigües més 
somes a les més 
profundes i actualment 
se'n coneixen més de 1.700 espècies, de  
les quals 85 han estat citades a la 
Mediterrània occidental.  
Tenen una forma característica que recorda 
les larves dels mosquits, amb la part 
anterior del cos més voluminosa protegida 
per una closca i l'abdomen habitualment 
llarg i cilíndric. Per això els anglosaxons els 
anomenen hooded shrimps (gambes 
encaputxades). Viuen just a la interfase 
aigua-sediment i s'alimenten rossegant les 
algues microscòpiques que creixen sobre 
els grans de sorra o filtrant les partícules en 
suspensió que hi ha a l'aigua, però n'hi ha 
també de carnívors que capturen 
foraminífers i crustacis més petits que ells. 
Al seu torn, els cumacis formen part de la 
dieta d'una gran varietat d'animals marins, 
des dels estadis juvenils de molts peixos 
fins a grans balenes. 
El sediment els serveix de protecció davant 
dels possibles depredadors i s'hi enterren 
amb gran habilitat. De nit, però, i 
especialment els mascles d'algunes 
espècies, deixen aquest refugi i porten a 
terme migracions verticals fins a la 
superfície. Allà poden ser atrets per llums 
artificials, de forma similar al que passa 
amb els fanals del carrer i les arnes. 
Encara no es coneix bé la finalitat d'aquest 

comportament, però donat que implica 
majoritàriament a un dels sexes, podria 
tenir alguna relació amb la reproducció.  

 
La distribució d'aquests crustacis està 
lligada a les característiques del sediment i 
a la profunditat. Així, a les platges de sorra 
fina de les nostres costes domina l'espècie 
Cumopsis goodsir als dos primers metres 
sota l'aigua, amb densitats que poden 
arribar als 8-9 individus per m2, a partir dels 
4 o 5 metres apareixen altres espècies com 
són Eocuma ferox, Bodotria pulchella i 
diverses espècies del gènere Pseudocuma 
o del gènere Iphinoe. En determinades 
condicions alguna d'aquestes espècies 
poden arribar a densitats de població molt 
elevades, com les observades a la costa 
d'Israel per l'espècie Pseudocuma 
longicorne (>20.000 ind./m2). 
 
Tot i que la fauna mediterrània dels 
cumacis ha estat bastant ben estudiada, 
falta molt per conèixer de la seva biologia i 
del paper que aquests crustacis juguen a 
les xarxes tròfiques marines. Quan, durant 
l'estiu, ens endinsem al mar per gaudir de 
les seves aigües fresques, recordem que la 
sorra, al costat dels nostres peus, és plena 
d'una munió de petits organismes, entre 
ells els cumacis, que comparteixen les 
platges amb nosaltres. 

 
Jordi Corbera 



Sterna, la revista  019. Setembre – desembre/2021 

Pàgina 6 / 46 

LA FRUGALITAT ÉS UN CAMÍ CAP A LA SOSTENIBILITAT 
  

Darrerament, el terme i el concepte de 

frugalitat està emergint en l'àmbit de 

l'ecologia, l'economia i la sociopolítica. La 

vida animal des de sempre i la humana fins 

ben entrat el segle XX s'ha desenvolupat 

amb l'obsessió d'acaparar recursos i 

especialment aliments: menjar o morir. 

Però avui la paraula frugalitat, cobra un nou 

significat. La frugalitat és l'elecció conscient 

d'algú que sap que no és possible seguir 

consumint al ritme dels darrers decennis. 

Es tracta de viure el present i mirar cap al 

futur que, forçosament, ha de 

ser sostenible i incompatible 

amb l'actual consumisme. 

 

S'ha definit la frugalitat com 

"vida senzilla", és a dir un estil 

de vida que consisteix en 

consumir només el necessari 

per garantir la supervivència 

sempre dins del lliure exercici 

d'una opció d'estil de vida. 

Quedi clar que no estem 

parlant dels casos de pobresa 

forçada, malauradament encara 

molt freqüents. El concepte de 

frugalitat ha superat l'àmbit de 

la nutrició per a generalitzar-se 

i referir-se a una manera de vida que 

adopta un consum mesurat de bens i 

serveis per aconseguir diferents objectius, 

des de gaudir de les coses simples fins a 

aconseguir una millor situació financera i la 

desitjable sostenibilitat. No es tracta de 

passar privacions voluntàriament, sinó de 

ser mesurat. 

 

Un cop adoptada aquesta actitud de 

frugalitat, probablement es produeixin dues 

coses: d'una banda, la persona frugal 

s'acostuma a satisfer-se amb menys, 

desvinculant cada cop més el seu grau de 

felicitat del consumisme. D'altra banda, no 

s'ha d'excloure que, a través de la 

frugalitat, la situació financera millori 

esdevenint un factor de felicitat a través 

d'una major tranquil·litat i estabilitat 

econòmica. 

 

La frugalitat ofereix una alternativa enfront 

dels comportaments consumistes. Quan un 

és frugal, optimitza els recursos de 

qualsevol tipus (diners, pertinences, temps, 

etc.) de tal manera que el resultat sigui 

viure de manera folgada però controlant el 

gastar innecessàriament. La frugalitat en sí 

permet disminuir l’impacte de la crisi actual 

i augmenta de manera significativa el 

coneixement del valor dels recursos i ens 

permet ser més intel·ligents a l'hora de 

decidir com gastar-los. 

 

Vivim immersos en el consumisme. La 

frugalitat avui és necessària per brindar una 

alternativa a la nostra societat, als països 

en desenvolupament, a les generacions 

futures i al nostre esperit.  

 

La frugalitat és una filosofia de vida que 

propugna que es pot viure amb el just, 

gastar el necessari i estalviar recursos per 

quan siguin necessaris o per a les properes 

generacions. La frugalitat avui és 

necessària com alternativa al  consumisme, 

apropant-nos a un futur sostenible i més 

just amb els més necessitats, però també 

envers les futures generacions. En 

definitiva, ens permet ser sostenibles. 

 

Temi Vives Rego 

 

Podeu ampliar el focus a:  
https://institucional.us.es/revistas/themata/6

2/2._articulo_Th.62.pdf

 

https://institucional.us.es/revistas/themata/62/2._articulo_Th.62.pdf
https://institucional.us.es/revistas/themata/62/2._articulo_Th.62.pdf
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RESUM DEL PROJECTE DUCS AL BAIX EMPORDÀ 2021. GRUP DE NATURA 
STERNA 

INTRODUCCIÓ  
 
Un any més, l’equip format per sis membres del Grup de Natura Sterna, hem portat a terme el 

seguiment de la població de ducs 
(Bubo bubo) al Baix Empordà i, també 
enguany, per indicacions de la 
direcció del Parc Natural de Cap de 
Creus, hem iniciat la prospecció i 
marcatge d’alguns territoris dins 
l’àmbit del mateix Parc i zones 
perimetrals.  
 
El 2021, en general, ha estat un bon 
any per a la reproducció de les 
rapinyaires nocturnes al Baix 
Empordà. Entenem que les poques 
pluges primaverals sembla que han 
propiciat una bona reproducció dels 
mamífers i d’altres espècies de les 
quals s’alimenten aquests rapinyaires. 
 

Pel que fa al duc (Bubo bubo), les dades obtingudes són les següents: 
 
BAIX EMPORDÀ 
 
Territoris detectats.............................. 39 
Actius  amb 1 individu com a mínim....26        Dels 26 territoris actius: 
                                                                                Reproductors amb èxit.......................17 
                                                                                No localitzats .......................................4 
                                                                                No reproductors amb seguretat.......... 5 
Desocupats/abandonats.......................9 
No visitats.............................................4 
 
 
BIOLOGIA REPRODUCTIVA AL BAIX EMPORDÀ 
 
La mitjana de polls per parella ha estat de 2,64. Amb un mínim de 2 i un màxim de 4 polls. 
 
Nius  d’1 poll......... 0 
Nius de 2 polls.......7 
Nius de 3 polls.......7 
Nius de 4 polls.......1 
 
 
 
DATES DE POSTA 
 
De 19 postes de les que s’ha 
pogut datar els polls, la 
cronologia de posta és la 
següent: 
 
Desembre.......1 
Gener..............9 
Febrer ............5 
Març................1 
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Com a posta més primerenca tindríem B. Calonge el 25/12/20, i la més tardana al Far de Sant 
Sebastià el 03/03/21 
 
 
ANELLAMENTS 
 
S’han marcat un total de 43 polls i 5 adults, capturats dins el projecte de seguiment i estudi de 
la seva ecologia. D’aquests 5 adults, 1 ha estat marcat al Maresme amb en Joan Grajera i a 4 
se’ls hi ha instal·lat un emissor GPS. 
 
Polls al Baix Empordà:.....39 
Alt Empordà:..................... 4  
 
 
 
CAP DE CREUS 
 
Territoris totals........................................... 22 
(Segons el darrer cens) 
Territoris mostrejats pel nostre equip:........12 
Postes anellades..........................................2  
Polls anellats................................................4 
Mitjana de posta...........................................2  
 
 
 
RECUPERACIONS 
 
S’han recuperat 5 exemplars amb les següents 
dades: 
 
17/04/21 un duc mascle amb anella F10553 mort 
electrocutat a Llançà. Anellat a Viladamat el 
31/03/19 com a poll al niu. 748 dies/ 25 km. 
  
14/07/ 21 un poll de duc volander anella V00337 és recuperat mort a la zona de cria del territori 
de S’Agaró/Sant Feliu de Guíxols. Mort per un suposat traumatisme (el varen veure viu però 
que no volava bé). Havia estat anellat al mateix lloc el 09/04/21. 96 dies/ 0 km (S’envia al C.F. 
Aiguamolls per necròpsia) 
 
31/07/21 un duc mascle amb anella X00705 capturat a Castell d’Aro amb xarxa i que havia 
estat anellat com a poll el mateix any el 30/04/21 al mateix lloc. S’instal·la un emissor GPS per 
encàrrec de la UB per estudiar la seva dispersió. 21 dies/0,3 km 
 
21/11/21 un mascle adult és recapturat com a reproductor a Calonge, que havia estat anellat 
com a poll, també a Calonge, a una distància de 5,3 km i 1.688 dies (4 anys i 7 mesos). Se li 
instal·la un emissor GPS. 
 
30/08/21 en ple barri vell de Girona, es recupera un duc accidentat viu a causa de l’atrapament 
d’una pota amb un miraguà de jardí (Araujia sericifera). És un jove anellat V00362 a Calonge 
com a poll, el dia 05/04/21. 147 dies / 28 km. 
 
 
MORTALITAT DETECTADA 
 
El nostre equip ha pogut confirmar la mort de 6 exemplars. Tots els casos han estat comunicats 
al Cos d’Agents Rurals i han aixecat acta. 
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MOTIUS 
 
Electrocutats............4 
Atropellats................1 
Desconegut..............1 
 
 
MALALTIES OBSERVADES 
 
En dues de les postes, una al Baix Empordà i una al Cap de Creus, hem detectat possibles 
afectacions de tricomoniasis aviar. En un futur s’ha establert un protocol d’actuació per aquests 
casos.  
 
En un niu de Palamós, en el moment de l’anellament, es va detectar que un dels polls mostrava 
part de l’ala més distal amputada. Possiblement per l’atac d’una rata. Donat que no estava 
capacitat pel vol, es va extreure del niu i se’n feren càrrec els Agents Rurals del Baix Empordà, 
que el derivaren a un centre de recuperació. 
 
 
ACTUACIONS CONJUNTES 
 
En col·laboració dels Agents Rurals del Baix Empordà i l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, 
s’ha restringit temporalment una ruta de senderisme que posava en perill la reproducció d’una 
parella de ducs. Afortunadament les mesures han estat efectives perquè enguany han criat 
amb èxit (l’any passat varen perdre la posta per possibles molèsties). 

 
Amb la UB i l’equip tècnic del Dr. 
Joan Real es continua el 
seguiment de les parelles amb 
risc d’atropellament a la C-31/C-
65. Els resultats de l’estudi 
seran tramesos a l’administració 
competent.  
 
Gràcies, en part, a les gestions 
amb Endesa al Baix Empordà, 
s’han instal·lat elements de 
protecció en un total de 34 torres 
metàl·liques de mitjana tensió a 
25 kV al Baix Empordà.  9 
d’aquestes són a la Vall d’Aro. 
 
En col·laboració amb la Unitat 
de Medi Natural de la Policia 
Local de Castell-Platja d’Aro i 

S’Agaró, s’han gestionat les batudes de senglar en una zona de cria de duc, de manera que no 
coincidissin en l’època de reproducció. 
 
S’ha col·laborat amb el Cos d’Agents Rurals i l’oficina provincial de l’OGAU per arribar a acords 
amb els gestors se dues pedreres on hi ha parelles de duc, per tal d’incloure’l en els seus plans 
tècnics de gestió ambiental i fer compatible l’activitat extractiva amb la continuïtat d’aquests 
territoris. En una d’elles s’ha acordat un seguiment regular, l’adquisició d’un dispositiu GPS, la 
instal·lació de rampes de sortida a una bassa i diverses actuacions de millora del lloc de 
nidificació. I a l’altra pedrera s’ha acordat el seguiment regular de la nidificació i un conjunt de 
limitacions de zonificació i calendari d’activitat de la pedrera. 
 
A instàncies del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, s’ha participat en la 
planificació del projecte de regulació de l’escalada al Parc Natural, amb l’objectiu de fer-la 
compatible amb la preservació dels territoris de duc i altres valors naturals. 
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UN PERSONATGE 
 

LONGÍ NAVÀS FERRÉ (1858-1938)  
 
Nascut al Priorat, fou un dels entomòlegs més 
destacats del primer terç del segle XX, a més 
de naturalista, botànic, sacerdot i professor 
jesuïta. Va descriure més de 3.300 nous 
tàxons, entre gèneres, espècies y varietats. 
Entre tots, es pot remarcar la somereta de 
Montsant, espècie endèmica que va descriure 
el 1899 amb el nom Steropleurus panteli. No 
va ser fins l'any 2000, que l'especialista Joan 
Barat va comunicar la presència d'una femella 
d’aquesta espècie a la zona de la Morera, 
després d'un segle sense cap citació. Els més 
de 600 articles i monografies científiques de 
Navàs es van publicar en revistes científiques 
de tot el món. Les seves col·leccions també 
estan repartides arreu, als més prestigiosos 
museus. Durant la Guerra Civil espanyola, 
morí refugiat a l'asil de les Germanetes dels 
Pobres de Girona, el 31 de desembre de 
1938, sense poder rebre la condecoració que 
li havia concedit el rei Leopold III de Bèlgica 
pels seus treballs de recerca. 
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SALVAR I RECUPERAR, NO BEN BÉ EL MATEIX. 

 
Una de les dinàmiques a la que ens força a 
conservacionistes i experts l’actual canvi 
constant d’usos del sòl és moltes vegades 
a acceptar compensacions. És a dir, a 
acceptar que a canvi de la destrucció de tal 
espai, doncs es millori o es creï un hàbitat 
en una altra zona, i/o es «protegeixi», de 
manera que quedi «compensada» la 
destrossa que, pel motiu que sigui, la 
societat considera que cal fer. La pregunta 
és: és un bon esquema de treball? És 
desitjable? Fins a quin punt és o no és bo? 
 
Hi ha dades diverses al respecte, i tot, 
evidentment, deu dependre, al final, de 
cada cas. Degut a l’estat general de 
degradació de l’ambient que hem provocat 
en el nostre entorn, si les compensacions i 
millores en altres zones properes es fan 
amb sinceres ganes i superen amb escreix 
el que comprenia l’espai que s’ha 
destrossat, fins i tot ens podem trobar amb 
una millora d’algunes poblacions d’animals 
i plantes a la zona. Però evidentment, això 
no és sempre així, i hi ha casos en els 
quals els ecosistemes triguen molt a 
madurar i la seva pèrdua és gairebé 
irreparable a escala humana. En aquests 
casos, probablement no hi ha compensació 
possible. S’ha parlat molt, per exemple, 
dels boscos madurs, que reuneixen una 
sèrie de condicions que costen dècades i 
dècades d’aconseguir, i que mantenen una 
biodiversitat molt diferent a la dels boscos 
joves. De fet, mentre que alguns boscos 
joves acullen menys biodiversitat en 
comparació amb zones obertes, aquest no 
és el cas dels boscos madurs. 
 
Un possible cas que ens estem trobant tot 
estudiant rèptils a les Gavarres, tot i que 
caldrà acumular-ne més dades, és el dels 
prats i matollars madurs i «vells». Una de 
les dades que vam prendre quan, des de la 
Societat Catalana d’Herpetologia ens vam 
posar a executar el Premi Joan Xirgo del 
Consorci de les Gavarres, va ser l’antiguitat 
de les clapes obertes que estudiàvem en 
cada cas. A part de comptar sargantanes i 
serps, vam fer altres coses com, per 
exemple, mirar fotos aèries dels anys 50 i 
anar apuntant en cada cas què hi vèiem 
ara i abans. El resultat és una matriu de 
dades de la història passada de 300 clapes 
actualment obertes i sense conreu –zones 
que ara són prats, pastures, matollars– de 

les Gavarres. Un cop teníem aquestes 
dades, vam relacionar-les amb la presència 
d’espècies de rèptils especialistes –el 
lludrió llistat Chalcides striatus– i totes les 
espècies de rèptils en general, ja que és un 
bon hàbitat general pel grup. 
 
Llavors, la pregunta és: hi havia 
diferències? Doncs bé, si fem cas de les 
espècies especialistes sí, i si fem cas de la 
diversitat de rèptils.... sembla que també. 
Mentre que als prats «nous» la diversitat de 
rèptils esperada acostuma a ser de 4 
espècies de mitjana, als «vells» aquest 
nombre puja fins als 6 o 7, el que és un 
nombre realment elevat, ja que estem 
parlant d’un massís que té 12 espècies de 
rèptils terrestres en total. Trobar-se a un 
mateix lloc, en alguns casos, el 70 o 80% 
de la diversitat de rèptils del massís allà 
mateix, compartint espai, té el seu mèrit. La 
diferència entre els dos grups de clapes és 
estadísticament clara. A més, l’espècie 
especialista (el lludrió) només apareixia a 
les clapes «velles», donant-les-hi un valor 
afegit molt important a nivell de 
conservació. 
 
Així doncs... els prats també «maduren»? 
Doncs possiblement, també. Potser no és 
tant exagerat com en els boscos, i per 
desgràcia no tenim tantes dades en aquest 
cas, però sí que per passar als «prats 
secs» i densos que acullen tota aquesta 
diversitat de rèptils sovint, cal que faci un 
cert temps que l’espai no hagi estat adobat, 
ni llaurat, ni pertorbat. Que hi hagin 
aparegut alguns matolls esparsos que 
generin diversitat d’ambients. Que hi hagi 
algunes pedres per l’espai, com hauria de 
passar de manera natural arreu. D’altra 
banda, si no hi ha hagut un «rentat» de 
nutrients d’adob, encara que es deixi de 
llaurar tot sovint s’obtenen prats massa 
ufanosos i que ràpidament passen a estar 
emmatats amb romegueres, per exemple. 
Diversos elements florístics o faunístics 
pobres de moviments, que no poden volar 
per exemple, o tenen llavors massa 
pesants, no podran recuperar l’espai perdut 
fàcilment i només s’acumularan a espais 
que es mantinguin dècades de manera 
semblant. La diferència, fins i tot visual, 
entre els prats és alta. Es nota a la vista a 
quins hi estaràs entretingut com a 
herpetòleg i a quins no. 
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Així doncs... bé, aquest és només un 
exemple interessant que convida a la 
reflexió, però molt possiblement haguem 
d’assumir com a cert que, en general, 
l’antiguitat d’un ecosistema sigui un valor 
important a conservar. Evidentment que 
cada cas serà cada cas, però no ens 
pensem que els humans podem fer tant 
fàcil la tasca de mantenir la biodiversitat 

com «ara la trec d’aquí, la poso allà». Com 
es pot veure, el que era fa 65 anys encara 
afecta al que veiem ara en el cas dels 
prats. 
 

Eudald Pujol Buxó 
 
 
 

 

Figura 1. Dinàmica passada de les clapes actualment obertes i sense conreu del massís de les 
Gavarres (300 punts analitzats). S’hi veu molta diversitat de casuístiques en comparació a la 
següent figura. 
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Figura 2. Dinàmica passada de les clapes actualment amb lludrió del massís de les Gavarres. 
La diversitat de casuístiques desapareix, només apareixent zones que mantenien marges amb 
hàbitats semblants o directament els propis hàbitats. 
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UN LLIBRE (O DOS)  
 

ATLES ORTÒPTERS I LLIBRE VERMELL. 
 
Autors: Josep Maria Olmo-Vidal 
 
Edita: Generalitat de Catalunya.. 
 
Any: 2006. 
 
Pàgines: 428 
 
Segona edició d'aquest esplèndid atles, que a 
més incorpora el Llibre Vermell, és a dir, una 
valoració de l'estat de conservació de totes les 
espècies, catalogant a les més escasses en 
categories de perill d'extinció. Il·lustrat amb 
excel·lents fotografies en color, després dels 
capítols introductoris, ens mostra la topografia 
anatòmica dels diferents ordres d'ortòpters, 
mitjançant fotos en color, on es marquen els 
detalls que serveixen per poder classificar les 
diferents espècies. També es comenta la 
distribució de cada espècie, el tipus d'hàbitats que 
ocupa, i el seu estat de conservació; s'afegeix una 
foto a color de grans dimensions, i el mapa amb 
les quadrícules on s'ha detectat, a més de la 
bibliografia consultada. 
 
PDF de la versió de 2002 disponible a: 
 http://www.gencat.cat/mediamb/fauna/pdf/ortopters_cat_1.pdf  
 
 

REVISIÓN DE LOS ORTÓPTEROS (INSECTA: ORTHOPTERA) DE 
CATALUÑA (ESPAÑA). 

 
Autor: David Llucià Pomares. 
 
Edita: Sociedad Entomológica Aragonesa (SEA). 
 
Any: 2002. 
 
Pàgines: 232 
 
Aquest treball recull informació de 175 taxons, 
amb mapes de distribució comarcal i claus 
d’identificació. 
  
PDF disponible a: 
http://sea-
entomologia.org/PDF/MSEA7OrthopteraCatalu%C
3%B1aResolucionModerada.pdf 
 
Correcció d’errades: 
http://sea-
entomologia.org/PDF/BOLETIN_33/B33-014-
094.pdf 

http://www.gencat.cat/mediamb/fauna/pdf/ortopters_cat_1.pdf
http://sea-entomologia.org/PDF/MSEA7OrthopteraCatalu%C3%B1aResolucionModerada.pdf
http://sea-entomologia.org/PDF/MSEA7OrthopteraCatalu%C3%B1aResolucionModerada.pdf
http://sea-entomologia.org/PDF/MSEA7OrthopteraCatalu%C3%B1aResolucionModerada.pdf
http://sea-entomologia.org/PDF/BOLETIN_33/B33-014-094.pdf
http://sea-entomologia.org/PDF/BOLETIN_33/B33-014-094.pdf
http://sea-entomologia.org/PDF/BOLETIN_33/B33-014-094.pdf
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UN WEB 
 

 ANTAXIUS                    https://antaxius.wordpress.com/identificacio-dortopters/ 

Aquest és un dels pocs webs dedicats a 
l’estudi i seguiment dels ortòpters de 
Catalunya. ANTAXIUS és un grup de treball 
integrat a la Institució Catalana d’Història 
Natural-ICHN. A aquest web es pot trobar 

algunes eines d’identificació que estan en 
constant ampliació. Indispensable per a 
iniciar-se en l’observació i l’estudi d’aquest 
meravellós grup d’insectes. 

 
 

UNA FRASE (O DUES).  
 
La natura no és un lloc per visitar. És casa 
nostra. -Gary Snyder- 
 
No és l'home qui ha de lluitar contra una 
naturalesa hostil, sinó que és la naturalesa 
indefensa que ha estat víctima de la 
humanitat durant generacions. -Jacques-
Yves Cousteau- 
 

UN REFRANY (O DOS). 
 
Mal te va, llagost, si no botes a l’agost. 

 
Quan un grill canta a la llar de foc, a la casa 
hi porta sort. 
 

 UN PENSAMENT. 
 
Com més ens fixem en la natura, més ens 
adonem que està plena de vida i més ens 
adonem que tota vida és un misteri i que 
estem units amb totes les vides que 
existeixen a la natura. 

 
Albert Schweitzer 

 

 

https://antaxius.wordpress.com/identificacio-dortopters/
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UN CAS DE L'ESTEL I L'ORIOL: SALTAMARTINS 

                                
Mentre l’Estel estava enfeinada fent 
deures, l'Oriol, una mica avorrit i tot 
curiositat, escorcollava els racons de cals 
avis. Sobre una lleixa a la que no arribava 
va descobrir la figura d’un ninot, un home 
vell, amb barretina i que, en comptes de 
cames, tenia una base semiesfèrica. 
 
-Àvia! Què és aquest ninot? 
 
-Quin ninot? Ah, aquest. -Digué l’àvia 
mentre l’agafava. -És un tossut. 
 
-Un  tossut? Per què es 
diu així? 
 
-Doncs perquè, per més 
que el vulguis fer caure, 
sempre torna a quedar 
dret. 
 
-A veure. 
 
L’àvia donà la joguina al 
nen tot dient-li -Ves en 
compte perquè l’avi se 
l’estima molt. És molt 
antic, era del seu avi. 
 
En sentir aixó, l’Estel 
deixà els deures i s’acostà 
a veure el ninot. 
Realment, la figura 
sempre tornava a la 
verticalitat per més que 
l’empenyessisn d’un 
costat o de l’altre. 
 
-Ostres, què guai! 
 
-Mira que fa anys que es manté dret aquest 
saltamartí -Digué l’avi, que acabava 
d’entrar. 
 
-No és un saltamartí, és un tossut. Perquè 
sempre queda dret -Reprlicà l’Oriol tot 
seriós i amb aires de suficiència. 
 
-Sí que és tossut i hi ha llocs on 
l’anomenen així. Però el meu avi sempre 
n’havia dit saltamartí. 
 
-I com és que sempre s’aguanta dret? -
Preguntà l’Estel. 
 

-Perquè hi ha un pes a la base i això fa que 
el centre de gravetat quedi molt baix. Ja ho 
estudiareu més endavant.  
 
L’Oriol, que s’ho mirava pensatiu, digué. 
 
-Dons a l’escola ens han explicat que els 
saltamartins són uns animalons de la 
mateixa família que les llagostes i els grills. 
 
-Caram, si que has après bé la lliçó, tu! 
Molt bé. És ben bé així. 

 
-I qué tenen a veure la joguina i l’insecte 
per dur el mateix nom? -Preguntà l’àvia. 
 
-Doncs no ho sé. Però resulta que els 
científics han descobert que els 
saltamartins mascles són els animals que, 
proporcionalment, tenen els testicles més 
grans de tot el regne animal. Igual els 
pesen tant que’ls desplaça el centre de 
gravetat i, per més que vulguis, sempre 
queden drets! 
 
Mentre els nens esclafien a riure, l’àvia el 
renyà, somrient. 
 
-Mira que ets burro...! 
 

 
Carlos Alvarez-Cros 
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UNA ACTIVITAT: APRENEM I PINTEM ORTÒPTERS 

 
Amb aquest nom tan estrany, els 
científics anomenen el grup 
d’insectes que apleguen els llagosts 
o saltamartins, els grills, els cadells 
i les someretes. 
 
Es caracteritzen per  tenir (si en 
tenen) el primer parell d’ales coriaci 
que cobreix, quan l'insecte està en 
repòs, les ales posteriors, 
membranoses. Empren els dos 
primers parell de potes per caminar 
i el tercer, molt més gran i robust 
per fer grans salts. 
 
Tenen un aparell bucal mastegador 
que els serveix tant per menjar 
vegetals com petits animalons. 
 
Encara que diem que canten, de 
fet, emeten el seu so fregant les 
ales anteriors, una contra l’altra o 
contra les potes, segons l’espècie. 
Aquest cant, tant serveix per 
atraure les femelles com per 
intimidar a possibles mascles 
competidors. Es creu que van 
poder ser els primers animals 
terrestres a utilitzar el so per a 
comunicar-se. 
 
A aquest enllaç:  
http://www.supercoloring.com/coloring-pages/young-grasshopper?colore=online podeu pintar 
fàcilment el dibuix des del mateix ordinador. 
 
 

UNA SOPA DE LLETRES 
 

 
 
 
 
 

 
Busqueu les següents  paraules: 

 
Saltamartí Llagost 
Grill  Cadell 
Ortòpter Somereta 
Cant  Competidor 
Vegetal  Ales 
Potes  Salts 
 

 

         UNA ENDEVINALLA  
 

És petit, petit, 
no té cap moneda 
i diu que és ric, ric. 

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

P U O R T O P T E R O T R E

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

Z A U E I K O P R O A E S E

V L Y I R S U S M I F N A R

E E O C O L L E D A C I L I

O S G R D I R L O M A R T U

G O X E I E L L A E R S A O

R A I L T K A I E G O K M S

I R E A E A I R I I O A A I

E C L D P R L G C N O S R B

P U P E M M I V E R A T T E

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

I L O Z C I A C I O N A L P

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

PODER EN 42 mm  
 
El 17 d'octubre de 2012, la prestigiosa firma 
suïssa Numismatica Ars Classics AG 
subhastà una moneda de plata de deu 
dracmes encunyada entre 420 i  406 a.C., a 
Akragas, l'actual Agrigento, per un valor de 
1.908.000 euros. Aquest és un dels 
exemplars més ben conservats dels 12 
coneguts, sis dels quals estan a diferents 
museus. Havia pertanyut a la famosa 
col·lecció del magnat petrolier Nelson 
Bunker Hunt. 

 
Aquesta peça, d'uns 42 mm de diàmetre i 
43,3 g. de pes, és d'una qualitat artística 
excepcional.  En una realista representació, 
es fonen la mitologia i la simbologia 
zoològica. Domina l'anvers una quadriga, a 
tota velocitat, comandada per un Apol·lo-
Hèlios protector. Sota d'ella hi ha 
representat un cranc, un dels símbols de la 
ciutat. Un altre símbol, l'àguila, sobrevola 
l'escena, portant una serp a les urpes. 
Potser es tractaria d'una àguila marcenca? 
El cas és que dues àguiles sobre una llebre 
abatuda senyoregen el revers. Clares 
al·lusions al domini de la ciutat sobre els 
seus enemics. I és que, en el moment de 
l'encunyament d'aquesta moneda, la ciutat 
estava greument amenaçada per la 
poderosa i emergent Cartago. De fet, 
Akragas fou arrasada per les tropes 
cartagineses al 406 a. C. després de vuit 
mesos de setge. 

 
Per fi, a la part dreta del 
revers hi ha representat 
un saltamartí. Aquest 
al·ludeix altra vegada a 
Apol·lo. La relació entre 
aquests artròpodes i el 
Déu ve de lluny, ja que la mitologia explica 
que havia alliberat l'Àtica d'una plaga de 
llagostes. 
 

Tot plegat una bellíssima eina de 
propaganda, amb una funció més material. 
Al cap i a la fi, s'havia de sufragar els 
costos d'una guerra en la que es 
contractaren dos mil tres-cents mercenaris, 
s'hagué de reforçar i reconstruir les 
defenses  i s'hagué de comprar grans 
quantitats de menjar. 
 
En la meva ingenuïtat, no deixa mai de 
sorprendre'm que, rere qualsevol història, 
diners i violència sempre acaben plegats 
d'una o altra manera. I és que no deixen de 
ser les diferents cares d'una mateixa 
moneda: el poder. En aquesta moneda, el 
poder està representat amb una certa 
violència, per l'activitat depredadora d'unes 
innocents àguiles, alienes a tot. I la seva 
història ha continuat i continuarà lligada al 
poder adquisitiu. 

 
Carlos Alvarez-Cros 
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SERPENTINES 
 
Quan sento parlar d'energies netes se'm 
sol regirar una mica l'estómac. D'entrada, 
l'energia no pot ser ni neta ni bruta. En 
física mecànica clàssica, l'energia es 
defineix com la propietat o capacitat d'un 
sistema físic per a produir un treball. En 
aquest context, hi ha una llei que diu que 
l'energia no es crea ni es destrueix sinó que 
es transforma. El 
cas és que Albert 
Einstein, amb la 
seva famosa fórmula  
E=mc2  (energia 
igual a massa pel 
quadrat de la 
velocitat de la llum), 
ens va desvetllar 
que la massa es 
podia transformar en 
energia i d'aquí les 
centrals nuclears i 
les bombes 
atòmiques. I no 
anirem més enllà. 
 
El concepte 
d'energia que 
emprem vulgarment 
es refereix al sistema de transformació que 
fem servir per aprofitar-nos-en. Així, 
l'energia hidroelèctrica, en teoria, és una de 
les "energies netes". Que li expliquin al 
delta del Ebre, que recula, any rere any, en 
no rebre els sediments necessaris; o a la 
multitud d'organismes aquàtics que no 
poden remuntar els rius i completar el seu 
cicle vital. L'eòlica és una altra de les 
"energies netes" que ens volen vendre. 
Seria neta si no tinguéssim en compte 
l'impacte paisatgístic ni els milions d'ocells 
que moren en impactar amb les aspes dels 
molins. 
 
Hi ha maneres netes de transformar 
l'energia en el nostre profit? Avui per avui, 
probablement l'única sigui la geotèrmica. I 

la solar no? Preguntareu. Doncs depèn de 
com fem aquesta transformació. Un 
exemple: al 2014 es va inaugurar a 
Ivanpah, al desert de Mojave de Califòrnia 
una mega-planta solar: 13 km2 amb 
350.000 miralls que concentren la radiació 
solar a tres torres de 139 d'alçària. Allí es 
pot assolir temperatures de 537ºC, que 

transformen aigua en vapor a pressió que 
mou turbines productores d'electricitat. 
Però, quan ocells, insectes o altres 
organismes voladors creuen aquests feixos 
lluminosos són literalment cremats. Formen 
unes espirals fumejants, unes serpentines, 
com les anomenen els treballadors de la 
planta. Només 28.000 ocells hi moren cada 
any, com moderns Ícars serpentejants. La 
Comissió d'Energia de Califòrnia diu que 
aquest i altres problemes ambientals 
associats a la fauna són acceptables 
perquè "els beneficis del projecte 
sobrepassen aquests impactes". Si Deu 
existeix castigarà la nostra supèrbia. 
 

Carlos Alvarez-Cros 

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

 
Doncs ja som a l’hivern, que és època de 
guardar i d’escalfar. Ara hem de tenir el 
temps per a  mantenir-nos i fer-nos forts 
per aguantar la fred.  

 
A l’hora de menjar, haurem de tenir em 
compte de cuinar aliments que siguin 
calents i que ens escalfin. Hem de fer com 
els arbres i les plantes, que envien la saba 
a les arrels, deixant les branques i les 
fulles, que moltes d’elles perden. Nosaltres 
també hem d’emmagatzemar l’energia al 
nostre interior, esperant el començament 
del nou cicle, a la primavera. 
  
Per a fer-ho, hem de deixar de banda els 
aliments crus; la fruita de la primavera i 
l’estiu ja la tenim guardada en forma de 

melmelades i compotes, i menjar sopes i 
cremes calentes o també aliments de 
cocció lenta i llarga que tenen l’energia 
concentrada, com ara els llegums i els 

cereals.  
 
La natura, a la tardor, ens ha 
proporcionat aliments amb 
energia concentrada que fa que 
es puguin guardar força temps 
perquè ens acompanyin a 
l’hivern: Carabasses i moniatos 
que prendrem junt amb d’altres 
que també es troben sota terra: 
pastanagues, naps, xirivies, 
colraves, cebes (no oblidem els 
calçots) fonolls...  
 
Ens hem d’oblidar de les 
amanides, massa fredes per 
l’hivern. Oblidem-nos de 
cogombre i tomates perquè no 
n’hi ha als horts, i de l’enciam 
amb el que podem preparar una 

sopa doncs ens ajudarà a dormir.  
 
Serà hora també de condimentar amb 
espècies com la canyella o el gingebre 
(picant-calent)  i per acabar-ho d’arrodonir, 
també hem de prendre l’energia 
concentrada del fruits secs (sense torrar, 
perquè perden nutrients).   
 
Oblidava dir que un parell d’infusions al dia 
ens escalfaran el cos i també les mans 
mentre tenim la tassa agafada. 
 

Esther Pardo i Gimeno 
 

 
UN HAIKÚ.  

 

Parcs de ciment. 

Els arbres miren al cel, 

escanyolits. 
Esther Pardo i Gimeno 
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UN ARBRE 
 
VERN  – (Alnus glutinosa)
 
Català: Vern 
Castellà: Aliso, Alno 
Francés: Aulne glutineux, Aulne noir 
Anglès: Black alder, Common alder 
Occità: Verno, Vèrn 
 
El Vern, pertany a la família de 
les Betulàcies i al gènere 
Alnus. 
 
HABITAT: Es troba a gran part 
d’Europa, Àsia i el Nord-Oest 
africà. És un arbre que no 
s’allunya gaire de l’aigua, per 
tant, el seu habitat natural són 
els boscos de ribera, vores de 
sèquies, de rieres, de canals 
de regadiu, etc. Es més comú 
trobar-lo a la part nord del país 
que a la terra baixa. Pot arribar 
a formar boscos petits, 
anomenats vernedes, 
acompanyat d’altres espècies 
típiques o que, per naturalesa, 
haurien de ser als boscos de 
ribera, com freixes, salzes, 
àlbers… Malauradament, la 
manca d’aigua i el territori 
guanyat per algunes espècies 
al·lòctones, han fet que el vern 
vagi en regressió de forma molt 
considerable. 
 
ETIMOLOGIA: La paraula Alnus prové del 
llatí per a donar nom a aquest gènere i 
glutinosa, també del llatí, vol dir enganxosa. 
Aquest nom segurament és degut a que les 
fulles i brots joves tenen unes glàndules 
resinoses que els fan enganxosos al tacte. 
 
DESCRIPCIÓ: Arbre caducifoli, que pot 
arribar fins als 20m d’alçada. El seu tronc 
és força recte, amb l’escorça grisenca que, 
amb l’edat es va clivellant i enfosquint. De 
l’escorça s’obtenen tanins, que, en 
decocció, serveixen per reduir el colesterol 
i, fent gargarismes, ajuden a curar les 
angines i la faringitis. Les fulles són de 
color verd fosc i, per la part del revers, d’un 
verd més clar, la seva forma és ovalada i 
poden ser tan amples com llargues. 
Aquestes fulles, quan cauen de l’arbre, 

conserven el mateix color verd. Com a 
remei, per als peus adolorits, es feien 
servir, en cataplasma, les fulles que eren 
més joves, ja que la glutina que les cobreix 
ajudava a calmar el dolor. La seva fusta és 
molt resistent a la humitat i és de fàcil 
treballar, pel que es fa servir per a torneria, 

ebenisteria i fusteria. També es feien 
esclops i puntals per als ponts. El carbó de 
la llenya de vern s’utilitza per a fer pólvora. 
 
FLORS I  FRUIT: Floreix més o menys del 
febrer a l’abril. Es un arbre monoic, té les 
flors masculines i les femenines al mateix 
arbre. Les masculines formen grups 
pènduls anomenats aments. Les 
femenines, són d’una forma arrodonida i 
recorden a una pinya petita que, un cop 
s’obren i deixen anar el fruit, es mantenen 
seques a l’arbre. Els fruits estan envoltats 
per un teixit fibrós en forma de sàmara, 
amb una ala que li facilita la dispersió per 
vent o surant a sobre de l’aigua. 
 
UNA FRASE: “El vern va deixar morir la 
seva mare de fred”. Es refereix a les 
pèssimes condicions de la seva llenya per 
a cremar. 

 
Mònica López García  
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UNA RECEPTA 
 
SOPA DE PA I FARIGOLA 
 
INGREDIENTS PER A UNA PERSONA: 
 
- 10 Llesques fines de pa torrat (he fet 
servir pa de barra) 
- 2 grans d’all 
- 1 ramell de farigola 
- 2 cullerades d’oli d’oliva 
- 50 cl d’aigua mineral 
- Sal al gust 
 
Posem a una cassola l’oli i sofregim els alls 
tallats sense deixar que es cremin. Quan 
veiem que estan daurats, afegim l’aigua, 
millor que ja estigui calenta, la sal al gust i 
la farigola. Deixem coure tot durant uns 15 
minuts, fins que veiem que bull. Passat 
aquest temps, colem el brou resultant. A la 
mateixa cassola hi posem aquest brou i li 
afegim les llesques de pa. Ho tornem a 
deixar coure i amb unes baretes anem 
batent el pa fins que les llesques quedin 
ben esmicolades i es desfacin. També es 
pot passar pel Turmix i ens quedarà com 
una crema. Podeu afegir-hi un ou i, segons 
el gust de cadascú, el podeu deixar 
escaldat o deixar-ho coure una mica més. 

Es una bona sopa, ben calenta per l’hivern, 
a més la farigola es un antibiòtic natural i 
ens ajudarà si tenim tos, per prevenir 
refredats, mal de gola, etc... Molt bon profit! 
 

Mònica López García  

 
 
 
 

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

25 ANYS DE MONTPHOTO! 

Qui els hi anava a dir a aquella colla de 
lloretencs que va començar amb un petit 
concurs fotogràfic de muntanya i natura 
l'any 1997, el trofeu Montbarbat, que vint-i-
cinc anys després s'hauria transformat en 
un certamen internacional de fotografia de 
natura i conservació a grandíssima escala. 
I és que MontPhoto, és això. Un monstre 
que abraça un concurs fotogràfic amb 
milers de participants, el festival de 
fotografia a l'octubre, exposicions arreu, la 
divulgació de les millors 
obres presentades amb els 
seus autors, la publicació 
d'un llibre amb les fotos 
finalistes de totes les 
categories, la participació en 
congressos i festivals, 
projectes de conservació 
internacionals, beques 
d'investigació, recolzament 
econòmic i mediàtic a 
organitzacions no 
governamentals... Però, 
sobretot, MontPhoto és gent, 
gent amb ganes de difondre 
l'art de la fotografia de natura 
i d'exalçar la defensa del 
medi ambient i la seva 
conservació 
(http://www.montphoto.com) 
 
Cada primer cap de setmana 
d'octubre, les agendes de 
molts aficionats i professionals del ram 
estan bloquejades amb el MontPhoto 
FEST. Un festival gratuït i obert a tothom  
amb seu al Teatre Municipal de Lloret de 
Mar. Un punt de trobada on la natura és la 
protagonista. L'objectiu?. Aprendre, 
conèixer, compartir, admirar, fruir... bavejar. 
Un festival que tenim a trenta-cinc minuts 
de la Vall d'Aro, tot un luxe tant si vols 
treure el nas una estona com si et vols 
empassar-te totes les conferències, 
projeccions, exposicions i tallers, 
d'altíssima qualitat i aptes per a tots els 
públics. 
 
Enguany, en el concurs fotogràfic, a part de 
les categories tradicionals: activitat de 
muntanya, mamífers, aus, altres animals, 
món vegetal, paisatge, món subaquàtic, 
denúncia ecològica i art en la natura, s'hi ha 

afegit la categoria "natura des de casa" i un 
premi al millor reportatge fotogràfic de caire 
narratiu i documental. També, i per primer 
cop, s'ha engegat la secció de vídeo amb 
dos apartats: històries de muntanya i 
històries de natura. Constatat està que 
aquest fantàstic monstre es fa cada cop 
més gran sense perdre el seu caràcter 
obert, proper i autèntic. Moltes felicitats a 
tot l'equip per aquesta gran tasca! 
 

Per acabar, no vull deixar de reconèixer el 
guardó que enguany ha rebut el nostre 
company Xavier Salvador Costa, de Platja 
d'Aro. En Xavi ha guanyat el primer premi 
de la categoria "Món subaquàtic" amb la 
foto "Bajo la luna", feta a Palamós. A part 
de ser un excel·lent professional com a 
biòleg marí, és capaç d'oferir-nos 
meravelloses i espectaculars imatges de la 
fauna que tenim als mars i als oceans del 
Planeta. En Xavi, @mediterranean_species 
a Instagram, acumula molts més premis de 
fotografia submarina i no tinc cap dubte que 
aquest llistat serà cada cop més llarg. 
Moltes felicitats també, Xavi! 
 
https://montphoto.com/website/galeria_arxi
u_cat.asp?any=21&id_tema=8 
 

Rosa Matesanz Torrent 

http://www.montphoto.com/
https://montphoto.com/website/galeria_arxiu_cat.asp?any=21&id_tema=8
https://montphoto.com/website/galeria_arxiu_cat.asp?any=21&id_tema=8
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UNA DE FOTOGRAFIES BONIQUES O CURIOSES... 
 
... de la Núria Formatger Masferrer  
 
 
 
 
 
 
Una puput Upupa epops  al es 
Bernades, Santa Cristina d'Aro, 
el 23/09/21. Els individus 
d’aquesta espècie poden ser 
color marró o verd. ► 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
◄ Un mascle de faisà 
Phasianus colchicus al Parc 
dels Estanys de Pltja d'Aro, el 
14/11/21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un cabusset Tachybaptus 
ruficollis, a la bassa del Dofí de 
Castell d'Aro,  el 26/11/21. ► 
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... de la Mònica López García  
 
 
 
 
 
 
Una llagosta bisbe Acrida 
ungarica  al Parc dels Estanys 
de Pltja d'Aro, el 02/10/21. ► 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
◄ L’orquídia espirant de tardor, (Spiranthes 
spiralis) ja amb els  seus fruits, a Platja d'Aro, el 
03/11/21. 
 
 
 
 

 
 
 
Flors de romeguera al mes de novembre. La 
seva floració normal és entre la primavera i 
l'estiu. A la Casanova, 11/11/21. ► 
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... d’en Carlos Alvarez-Cros  
 

 
 
 
 
 
 
 
◄ Saltamartí bru Chorthippus 
brunneus/jacobsi, al costat de 
l’EDAR de Castell d’Aro, el 
26/09/21.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mascle de faneròptera 
mediterrània Phaneroptera 
nana, al costat de l’EDAR de 
Castell d’Aro, el 29/09/21. ► 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
◄  Llagost de Barbària 
Calliptamus barbarus, a Sant 
Llorenç, Llagostera, el 
25/10/21. 
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... de la Rosa Matesanz Torrent  
 
 
 
  
 
 
Eruga d’atalanta Vanessa atalanta 
a Castell d'Aro, el 12/09/21► 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
◄ Crisàlide d’atalanta Vanessa atalanta a 
Castell d'Aro, el 15/10/21. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Individu adult o imago recent emergit de la 
crisàlided’atalanta Vanessa atalanta a Castell 
d'Aro, el 20/10/21..► 
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UNA IMATGE VAL MÉS QUE... 
 
 
 
 
L’11 de novembre, la nostra companya Elena 
Vicens Tarré, es trobà amb un indesitjable 
transitant amb una moto de trial pel Balcà, a 
Santa Cristina d’Aro. ► 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
◄ El 15 de novembre, en Jaume Ramot García 
descobrí un pas de fauna tapat amb palets 
lligats al Balcà, a Santa Cristina d’Aro. 
 
 
 
 
 

 
 
 
El 17 de novembre, en Jaume 
Ramot García, es trobà que 
algun impresentable havia 
abocat una bossa de 
deixalles dins l’aguait de la 
Bassa del Dofí, a Castell 
d’Aro. ► 
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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.  
 
ELS ALTRES BENEFICIS 

 
Dos vellets anaven cada dia a un jardí 
públic. S’asseien a un banc i passaven 
l’estona encantats amb la bellesa de les 
flors i el vol de les papallones i altres 
insectes que les visitaven. De tant en tant, 
hi portaven els nets perquè també en 
gaudissin. Un dia, però, una parella arrencà 
les flors i les va vendre. Amb els diners que 
en van treure, van anar a prendre uns 
refrescs al xiringuito. Quan el avis van 
queixar-se, la parella els va dir que les flors 
eren de tots, que les pagaven amb els seus 
impostos, els del xiringuito, que a ells ja els 
estava bé i l’autoritat va mirar cap a una 
altra banda, perquè allò era el progrés, 
l’economia rutllava... Aquest relat naïf, 
exemplifica el que està passant a casa 

nostra. Alguns, utilitzen i/o fan malbé el que 
és de tots pel seu propi benefici econòmic, 
arrabassant sense miraments els beneficis 
dels altres, que no són econòmics ni fan 
malbé res. I les administracions que 
haurien de vetllar pel patrimoni públic... 
 
Què passarà amb aquells nens quan ja no 
quedin flors per arrabassar?  
 

Carlos Alvarez-Cros 
 

Nota: aquesta carta fou escrita força abans 
que es detectés l’espoli del corall vermell 
(vegeu la pàgina 30 i penseu, també, en 
especuladors, escaladors, motoristes, etc., 
etc.). 

 
 

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:sterna@yahoogroups.com
mailto:montserratfelez@cofgi.org
http://www.farmaciamontsefelez.com/ca
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STERNA EN ACCIÓ 
 

 

 
  El 12 de setembre, veié la llum el divuitè 

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 18 de setembre, alguns 
membres del nostre Grup, 
assistiren a una profitosa taula 
rodona amb els usuaris dels horts 
municipals urbans de Castell-Platja 
d’Aro, per debatre sobre com 
millorar la biodiversitat i evitar els 
atrapaments accidentals de fauna 
protegida. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 El 19 de setembre, alguns 
membres del nostre Grup 
portaren a terme una jornada de  
neteja de vegetació i millora de la 
visibilitat a la bassa del Dofí, de 
Castell-Platja d’Aro. 
 
 
 

http://www.grupnaturasterna.org/sterna-la-revista/
http://www.grupnaturasterna.org/sterna-la-revista/
mailto:vallridaura@yahoo.es
mailto:grupnaturasterna@gmail.com
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 El 19 de setembre, el nostre Grup denuncià, davant el cos dels Agents Rurals, l’espoli 
d’una de les últimes branques de corall vermell Corallium rubrum de la costa de la vall del 
Ridaura. Aquesta branca havia estat seguida des de 1987 i feia uns 15 cm. 

Aquest fet tingué una àmplia cobertura als mitjans de comunicació.  
 
https://revistabaixemporda.cat/el-grup-de-natura-sterna-denuncia-lespoliacio-dels-ultims-
exemplars-de-corall-vermell-situats-en-aigues-de-sant-feliu-de-guixols/ 
 
https://www.radiocapital.cat/espoliacio-corall-vermell-sant-feliu-guixols/ 
 
https://www.ccma.cat/324/natura-sterna-denuncia-lespoli-de-la-branca-de-corall-vermell-mes-
gran-del-litoral-de-sant-feliu-de-guixols/noticia/3119066/ 
 
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/11-mediambient/2030723-sterna-denuncia-l-espoli-de-
corall-vermell-en-aiguees-de-sant-feliu.html  
 
https://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2021/09/19/natura-sterna-corall-vermell-
ecologistes-espoli-litoral-57459821.html  
 
https://ancora.cat/2021/09/20/el-grup-de-natura-sterna-denuncia-lespoliacio-dels-ultims-
exemplars-de-corall-vermell-situats-en-aigues-de-sant-feliu-de-guixols/  
 
https://www.naciodigital.cat/noticia/224719/grup-ecologista-avisa-espoli-coral-vermell-sant-feliu-
de-guixols  
 
https://monplaneta.cat/mediambient/desaparegut-corall-vermell-mes-sant-feliu-guixols-35623/  
 
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/denuncien-lespoli-del-corall-vermell-
que-quedava-a-sant-feliu-de-guixols/video/6119750/  
 
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/la-nit-dels-ignorants/el-corall-vermell-una-joia-en-perill-
dextincio/audio/1111075/  
 
https://www.rtve.es/play/videos/en-linia/estereotips-bellesa-espoli-corall-dietes-
vegetarianes/6128093/  

https://revistabaixemporda.cat/el-grup-de-natura-sterna-denuncia-lespoliacio-dels-ultims-exemplars-de-corall-vermell-situats-en-aigues-de-sant-feliu-de-guixols/
https://revistabaixemporda.cat/el-grup-de-natura-sterna-denuncia-lespoliacio-dels-ultims-exemplars-de-corall-vermell-situats-en-aigues-de-sant-feliu-de-guixols/
https://www.radiocapital.cat/espoliacio-corall-vermell-sant-feliu-guixols/
https://www.ccma.cat/324/natura-sterna-denuncia-lespoli-de-la-branca-de-corall-vermell-mes-gran-del-litoral-de-sant-feliu-de-guixols/noticia/3119066/
https://www.ccma.cat/324/natura-sterna-denuncia-lespoli-de-la-branca-de-corall-vermell-mes-gran-del-litoral-de-sant-feliu-de-guixols/noticia/3119066/
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/11-mediambient/2030723-sterna-denuncia-l-espoli-de-corall-vermell-en-aiguees-de-sant-feliu.html
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/11-mediambient/2030723-sterna-denuncia-l-espoli-de-corall-vermell-en-aiguees-de-sant-feliu.html
https://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2021/09/19/natura-sterna-corall-vermell-ecologistes-espoli-litoral-57459821.html
https://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2021/09/19/natura-sterna-corall-vermell-ecologistes-espoli-litoral-57459821.html
https://ancora.cat/2021/09/20/el-grup-de-natura-sterna-denuncia-lespoliacio-dels-ultims-exemplars-de-corall-vermell-situats-en-aigues-de-sant-feliu-de-guixols/
https://ancora.cat/2021/09/20/el-grup-de-natura-sterna-denuncia-lespoliacio-dels-ultims-exemplars-de-corall-vermell-situats-en-aigues-de-sant-feliu-de-guixols/
https://www.naciodigital.cat/noticia/224719/grup-ecologista-avisa-espoli-coral-vermell-sant-feliu-de-guixols
https://www.naciodigital.cat/noticia/224719/grup-ecologista-avisa-espoli-coral-vermell-sant-feliu-de-guixols
https://monplaneta.cat/mediambient/desaparegut-corall-vermell-mes-sant-feliu-guixols-35623/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/denuncien-lespoli-del-corall-vermell-que-quedava-a-sant-feliu-de-guixols/video/6119750/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/denuncien-lespoli-del-corall-vermell-que-quedava-a-sant-feliu-de-guixols/video/6119750/
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/la-nit-dels-ignorants/el-corall-vermell-una-joia-en-perill-dextincio/audio/1111075/
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/la-nit-dels-ignorants/el-corall-vermell-una-joia-en-perill-dextincio/audio/1111075/
https://www.rtve.es/play/videos/en-linia/estereotips-bellesa-espoli-corall-dietes-vegetarianes/6128093/
https://www.rtve.es/play/videos/en-linia/estereotips-bellesa-espoli-corall-dietes-vegetarianes/6128093/
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 El 21 de setembre, a 
l’Auditori Espai Ridaura de Santa 
Cristina d’Aro, i sota l’organització 
de l’Associació Ermessenda, el 
nostre president, Jaume Ramot, 
impartí una xerrada amb el títol  
“Ridaura, un riu, una vall”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 El 2 d’octubre, el nostre company Xavier 
Salvador Costa guanyà el primer premi del prestigiós 
concurs de fotografia MontPhoto en la modalitat de 
Món subaquàtic, amb aquesta meravellosa imatge. 
Enhorabona!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 El 3 d’octubre, membres del 
nostre Grup van posar en 
coneixement del Cos d’Agents 
Rurals el marcatge de l’itinerari 
d’una cursa de bicicletes de 
muntanya per la llera del Ridaura, 
al seu tram alt. En constatar que 
s’havia modificat il·legalment 
l’itinerari aprovat per les 
administracions, els Agents Rurals 
s’encarregaren d’evitar el pas per 
aquest indret d’altíssim valor 
ecològic. 
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 El 6 d’octubre, els nostres 
companys de la Unitat de Medi 
Natural de la Policia Local de Castell-
Platja d’Aro, varen ser premiats amb 
el Guardó Nacional a les iniciatives i 
bones pràctiques per la Protecció 
Animal, dins el marc dels IV Guardons 
als Serveis Policials de la Protecció 
Animal. La nostra enhorabona! 
 
 
 
 
 
 

 El 6 d’octubre, en un reportatge 
emès per TV CostaBrava, el nostre 
president, Jaume Ramot, ens 
parlava de la problemàtica de les 
electrocucions i els atropellaments 
de tota mena d’animals i 
especialment de rapinyaires 
nocturnes. 
 
Podeu trobar el reportatge a aquest 
enllaç:  
https://www.tvcostabrava.com/maria
-pages-/societat/successos/les-
linies-electriques-i-els-
atropellaments-son-un-perill-per-a-
la-supervivencia-dels-ducs  
 
 

 
El 10 d’octubre, al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, celebràrem el Dia Mundial dels 

Ocells, duent a terme diverses activitats: 
 
Exposició de les fotografies i les pintures 
participants als concursos, amb les consegüents 
votacions de totes les persones que les van 
admirar. Podeu veure les guanyadores a les 
pàgines finals d'aquesta revista. 
 
 
 
 

 
 
 
Diferents tallers de manualitats pels més 
petits 
 
 
 
 

https://www.tvcostabrava.com/maria-pages-/societat/successos/les-linies-electriques-i-els-atropellaments-son-un-perill-per-a-la-supervivencia-dels-ducs
https://www.tvcostabrava.com/maria-pages-/societat/successos/les-linies-electriques-i-els-atropellaments-son-un-perill-per-a-la-supervivencia-dels-ducs
https://www.tvcostabrava.com/maria-pages-/societat/successos/les-linies-electriques-i-els-atropellaments-son-un-perill-per-a-la-supervivencia-dels-ducs
https://www.tvcostabrava.com/maria-pages-/societat/successos/les-linies-electriques-i-els-atropellaments-son-un-perill-per-a-la-supervivencia-dels-ducs
https://www.tvcostabrava.com/maria-pages-/societat/successos/les-linies-electriques-i-els-atropellaments-son-un-perill-per-a-la-supervivencia-dels-ducs
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Tothom pogué gaudir i informar-se de les activitats de les diferents entitats i/o empreses 
col·laboradores: 

 
  
 
 
El projecte DESMARES: pesca artesanal 
sostenible i conservació del corb marí 
emplomallat, gestionat a Girona per la UdG. 
 

 
 
El projecte Noa18nusos, centrat en el 
coneixement i la descoberta de la fauna 
marina que viu a les aigües del Mediterrani, i 
en la navegació, sobretot a vela. 
 

 
 
Associació Junta D'Arbres nascuda a Calonge 
amb esperit de plataforma ciutadana per a 
promoure els valors mediambientals, culturals i 
espirituals de la Natura 
 
 

 
 
Mostra de caixes niu per a ocells i de diferents 
refugis per altres animals, construïts pel nostre 
company Josep Callol. 
 

 
 
 
La Unitat de Medi Natural de la Policia Local de 
Castell-Platja d'Aro mostrà la feina feta i els 
diferents guardons amb què se'ls l`ha 
reconegut. 
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Natura Montfred, explicà la seva tasca en 
l'estudi de les poblacions de ratpenats de casa 
nostra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sloppy Tunas ens feia veure com els plàstics recollits en 
una operació de neteja del medi natural poden ser 
convertits en banyadors. 
 
 
 
 
 

 
Oryx portà una selecció de guies i mini-guies 
que despertaren un gran interès, especialment 
pels que donaven les primeres passes en el 
coneixement de la Natura.  
 

 
 
 
Tot plegat mentre es feien les observacions 
assistides des dels observatoris i l’anellament 
científic d’ocells en un ininterromput fluir de 
grans i petits. 
 

 
La visita guiada al Parc dels Estanys fou tota 
una descoberta per gran part dels assistents. 

 
Les regidores Montse Rovira i Jenny Xufré 
clausuraren brillantment una jornada 
espectacular amb el repartiment de premis als 
guanyadors del III Concurs de Fotografia de 
natura i del I de Pintura ràpida, organitzats pel 
nostre Grup.  
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El 16 d’octubre, es portà a terme una sessió 

divulgativa d'anellament científic d'ocells, 
organitzada per l'Ajuntament de Santa Cristina 
d'Aro i el Grup de Natura Sterna, per tal de donar a 
conèixer aquesta tècnica, quins objectius té, i, 
també, per aprendre sobre la biologia i 
comportament dels ocells que tenim al nostre 
voltant. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 El 22 d’octubre, a l’Auditori Espai Ridaura de 
Santa Cristina d’Aro, i sota l’organització de 
l’Associació Ermessenda, el nostre company i regidor 
de Medi Ambient d’aquesta localitat, David Segarra, 
impartí una xerrada amb el títol  “Política ambiental a 
Santa Cristina d’Aro. Reptes, actuacions i projectes”. 
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  El 5 de 

novembre, el nostre 
Grup, juntament amb 
SOS Costa Brava, 
Associació dels  
Naturalistes de 
Girona i la Plataforma 
Internacional dels 
Amics de la Costa 
Brava, organitzaren 

un acte informatiu sobre les 
al·legacions presentades 
contra la Marina Port d’Aro 
Fase 2. El lloc escollit fou el 
Centre Cívic Vicenç Bou de 
Castell-Platja d’Aro. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  El 7 de novembre, el nostre Grup col·laborà 

amb l’Ajuntament de Llagostera, el Consorci de 
les Gavarres, la Diputació de Girona i Natura 
Montfred en l’organització i realització d’un taller 
de caixes niu per a ocells, al Centre Cultural Can 
Roig de Llagostera. Podeu trobar un mini-
reportatge a aquest enllaç: 
http://www.elpolltv.cat/index.php?option=com_k2&
view=item&id=7931:exit-del-taller-de-caixes-
niu&Itemid=673  
 
 

 
 

http://www.elpolltv.cat/index.php?option=com_k2&view=item&id=7931:exit-del-taller-de-caixes-niu&Itemid=673
http://www.elpolltv.cat/index.php?option=com_k2&view=item&id=7931:exit-del-taller-de-caixes-niu&Itemid=673
http://www.elpolltv.cat/index.php?option=com_k2&view=item&id=7931:exit-del-taller-de-caixes-niu&Itemid=673
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© Grup de Natura  - 07/11/21 

 
 
  El 7 de novembre, veié la llum el setè 

número de la revista ArtSterna.  Aquesta volta 
amb nosaltres, els humans, com a tema central.  
 
El podeu trobar a aquest enllaç: 
https://es.calameo.com/read/006243056d04766
013cbd?utm_source=platform&utm_medium=e
mail&utm_campaign=book_created&utm_conte
nt=html&utm_term=6243056 
 
o en format PDF a: 
http://www.grupnaturasterna.org/artsterna/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Dins els actes i activitats de la 
Setmana de la Ciència, del 15 al 19 
de novembre, els nostres companys 
Josep Ma Bas i Jaume Ramot 
impartiren sengles xerrades a 
l'Institut Ridaura de Castell-Platja 
d'Aro. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A mitjan novembre, es lliurà el treball final del 9è premi Jordi Comas que el nostre Grup 
guanyà l’any passat. El 19 de novembre es proclamà el nou guanyador d’enguany i, al mateix 
acte, es reconegué la tasca dels guanyadors de les deu edicions, reconeixement que recollí el 
nostre 
president, 
Jaume 
Ramot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.calameo.com/read/006243056d04766013cbd?utm_source=platform&utm_medium=email&utm_campaign=book_created&utm_content=html&utm_term=6243056
https://es.calameo.com/read/006243056d04766013cbd?utm_source=platform&utm_medium=email&utm_campaign=book_created&utm_content=html&utm_term=6243056
https://es.calameo.com/read/006243056d04766013cbd?utm_source=platform&utm_medium=email&utm_campaign=book_created&utm_content=html&utm_term=6243056
https://es.calameo.com/read/006243056d04766013cbd?utm_source=platform&utm_medium=email&utm_campaign=book_created&utm_content=html&utm_term=6243056
http://www.grupnaturasterna.org/artsterna/
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 El Grup de Natura 
Sterna col·labora activament 
en un projecte de 
conservació del duc Bubo 
bubo en pedreres 
d’extraccions d'àrids. El 
marcatge amb emissors 
GPS ha de permetre 
conèixer els moviments e 
les aus i gestionar les 
activitats extractives i la 
conservació de l’espècie.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 El 20 de novembre veié la llum el volum 
40 dels Estudis del Baix Empordà, publicació 
de l’Institut d’Estudis del Baix Empordà, que 
inclou un article del nostre company Carlos 
Alvarez-Cros, titulat “Les papallones diürnes de 
la vall del Ridaura (Costa Brava)”. 
 
 
 
 
 

 

 El 23 de novembre, la regidora de 
Turisme de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró, 
Jenny Xufré Marcé, lliurà un lot de samarretes 
amb el nom del nostre Grup, en agraïment per 
l’organització del Dia Mundial dels Ocells i la 
resta d’activitats que la nostra entitat promou al 
municipi. L’agraïment és nostre! 
 
 



Sterna, la revista  019. Setembre – desembre/2021 

Pàgina 40 / 46 

 

 El 23 de novembre, el nostre Grup rebé 
una donació econòmica de l’Hotel Bell Repòs 
de Platja d’Aro. Els diners provenien de la 
venda de 124 packs de menjar sobrants del 
buffet d’esmorzar, que durant 5 mesos, algunes 
persones han pogut reaprofitar a un preu 
simbòlic. L’estalvi equivalent ha estat de 310 
Kg de CO2. Tot plegat gràcies a l’aplicació  
“Too good to go” creada per tal d’evitar el 
malbaratament alimentari. El nostre agraïment i 
la nostra felicitació a l’Hotel Bell Repòs per 
aquesta iniciativa solidària, tot un exemple a 
seguir! 

 
 
 
 

 A finals de novembre, veié la llum el nou 
“ATLES DELS OCELLS NIDIFICANTS DE 
CATALUNYA. Distribució i abundància 2015-
2018 i canvi des de 1980”, editat per l'Institut 
Català d'Ornitologia (ICO) i Cossetània 
Edicions. Diversos membres del nostre Grup hi 
han col·laborat, tant en els treballs de camp, 
com en la redacció dels texos d’algunes de les 
espècies. Una gran feina i un excel·lent obra! 
 
 
 

 
 
 

 El 26 de novembre, el 
nostre company Eudald Pujol 
Buxó presentà el seu treball 
“Estudi de la distribució, 
l’hàbitat i l’estatus de 
conservació del lludrió llistat 
Chalcides striatus i altres 
rèptils rars a les Gavarres”, 
guanyador de XXXè premi 
Joan Xirgo 2020, junt amb 
l’Oriol Baena, de la Societat 
Catalana d'Herpetologia. 
 
 

https://www.hotelbellrepos.com/ca/
https://toogoodtogo.es/es?utm_medium=Search&utm_source=Google&utm_campaign=ES_B2C_Paid_Marketing_Search_Google_Brand&gclid=CjwKCAiAv_KMBhAzEiwAs-rX1HM7W-6flpv-lt7Ioc2NvMIaLtjoJ6u2i_S57BNaugSS8PxXzpHhdBoC6PUQAvD_BwE
https://www.hotelbellrepos.com/ca/
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 El 27 de novembre, 
els nostres companys 
Mònica López i Albert 
Mallol conduïren una 
sortida etno-botànica 
emmarcada dins la 1a 
Jornada sobre plantes 
silvestres comestibles 
organitzada per 
l’Ajuntament de Santa 
Cristina d’Aro i el 
Col·lectiu Eixarcolant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 A primers de desembre, els nostres 
companys Laura Torrent, Àngel Torrent i 
Josep Vidal, assistiren, a Múrcia, a les 
vuitenes jornades SECEMU, la Asociación 
Española para la Conservación y el Estudio de 
los Murciélagos. En elles, la Laura co-
presentà fins a tres de les ponències. 
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 El dissabte 11 de desembre era el Dia 
Mundial de les Muntanyes i l'Àrea de Medi 
Ambient de l'Ajuntament de Santa Cristina 
d'Aro i el G. N. Sterna ho celebraren 
realitzant una sortida etno-botànica a 
Pedralta, a  l'Ardenya. En foren els guies, els 
nostres companys Mònica López i Albert 
Mallol 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 L’11 de desembre, diversos membres 
del Grup, repararen el rètol fet malbé de la 
bassa del Dofí de Castell d’Aro. 
 
 
 
 
 
 

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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PUBLICITAT  
 

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

majoria de gossos recent 
rescatats després 
d’haver patit situacions 
de maltractament físic i/o 
psicològic. 250 gossos 
viuen en cases d’acollida 
sota la tutela de Galgos 
112. 
 
A data d’avui, uns 4000 
gossos llebrers i podencs 
han estat recuperats i 
donats en adopció com a 
animals de companyia a 
famílies d’arreu del món.  
 
Galgos 112 no rep 
ajudes públiques. El 
finançament de 
l’Associació és possible 

únicament gràcies a l’aportació de persones particulars que col·laboren de manera altruista 
fent-se socis (uns 500 en l’actualitat), afegint--se al grup de la plataforma Teaming, fent 
aportacions puntals al compte corrent que l’Associació té a La Caixa o al compte de PayPal o a 
través de donacions als stands informatius i la botiga on line. 
 
Galgos 112 dóna a conèixer la seva tasca mitjançant el seu lloc web: http://www.galgos112.es, 
les xarxes socials: http://www.facebook.com/galgos112, http://www.twitter.com/galgos112 i 
http://www.instagram.com/galgos112oficial i amb la realització de festes i activitats 
promocionals. 
 
Per qualsevol dubte o consulta sobre Galgos 112, podeu contactar amb nosaltres per correu 
electrònic a info@galgos112.com. Animeu-vos a adoptar! 
 
 
 
 
 
 
 
ACLARIMENT A L’ESCRIT “LES ESTACIONS DEPURADORES D’AIGÜES RESIDUALS 
(EDAR)”.  De Tomás Cazurra i Temi Vives, publicat a l’anterior número d’aquesta revista: 
 
Un lector ens precisa que: "Des del 2005 que l’empresa explotadora ja no és SEARSA, entre el 
2006 i el 2020 el servei l’ha prestat una empesa de capital mixt, Empresa Mixta d’Aigües de la 
Costa Brava SA, i des de l’1 d’abril d’enguany i solament en el lot 2 (de Palamós a Blanes) 
AGBAR (després del canvi de nom que va fer de SOREA, que era qui s’havia presentat)."  
Notícia a: https://www.cacbgi.cat/el-consorci-de-la-costa-brava-adjudica-el-servei-de-
sanejament-daigua-en-alta-per-als-propers-tres-anys/ 

http://www.galgos112.es/
http://www.facebook.com/galgos112
http://www.twitter.com/galgos112
http://www.instagram.com/galgos112oficial
mailto:info@galgos112.com
https://www.cacbgi.cat/el-consorci-de-la-costa-brava-adjudica-el-servei-de-sanejament-daigua-en-alta-per-als-propers-tres-anys/
https://www.cacbgi.cat/el-consorci-de-la-costa-brava-adjudica-el-servei-de-sanejament-daigua-en-alta-per-als-propers-tres-anys/
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  Vols ser soci/a de Sterna? És gratis! 
 
Si vols ser soci del Grup de Natura Sterna només ens has d'enviar un correu electrònic a 
l'adreça: grupnaturasterna@gmail.com  amb aquestes dades: 
 
Nom i cognoms 
DNI 
Adreça de correu electrònic 
Telèfon mòbil 
Telèfon fix 

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

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

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

Si vols col·laborar en la revista, tens alguna idea interessant o 
algun suggeriment o proposta, fes-nos-ho saber. Envia un 
correu a: grupnaturasterna@gmail.com  
 
Estigues informat del que fem i del que passa a la vall al web 
del Grup: http://www.grupnaturasterna.org/  i a:  
 

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

 
: @grupnaturasterna   

 
 

SOLUCIÓ A LA SOPA DE LLETRES I A L'ENDEVINALLA 
 
 
                          

 

 

 

 EL GRILL 
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PINTURES GUANYADORES DEL I CONCURS DE PINTURA 
NATURALISTA 
 
 
 

1r Premi 
 

Xavi Arbat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2n Premi  
 

Elia Primavera 

 
3r Premi           Mònica López 

INFANTIL 
 
 
 

Jordi Ballell Anna Ballell  
(11 anys)         (6 anys) 
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IMATGES GUANYADORES DEL III CONCURS DE FOTOGRAFIA DE 
NATURA 
 
 
 
1r Premi 
 
“Somnis de 
libèl·lula” 
Carlos 
Alvarez.Cros
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Accèssit 
 
“Damisel·les sobre el monstre” 
Carlos Alvarez.Cros 

 
 

 
2n Premi  

 
“Postureo a S’Agaró” 

Àlex Lizano Mesa 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3r Premi  
 
“Coses naturals” 
Núria Formatger Masferrer 
 


