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EDITORIAL
LA LLÚDRIGA, ENS HA PERDONAT.
Les poblacions de fauna salvatge s’han
reduït, de mitjana, a Catalunya un 25% en
els darrers 18 anys. Ho diu l’Informe sobre
l’Estat de la Natura a Catalunya 2020.
Segons aquest estudi, aquestes reculades
en la biodiversitat són en part degudes a
uns canvis en els models socioeconòmics
que intensifiquen l’obtenció de recursos, els
canvis en els usos del sòl, el canvi climàtic i
l’augment de les espècies exòtiques.
Enguany, revisant la part que em pertoca de
l’Anuari ornitològic i naturalístic de la vall del
Ridaura, editat pel Grup de Natura Sterna, i
sota la batuta del nostre insubstituïble
Carlos Alvarez, el meu record ha marxat
uns anys enrere, només unes dècades. Uns
anys on la Vall d’Aro va patir la crueltat d’un
creixement urbanístic ferotge. En poc temps
vàrem veure soterrats els antics (però
autèntics) aiguamolls dels Estanys de Platja
d’Aro, Riuet i el canyissar de S’Agaró. Gran
part de les nostres Gavarres foren
dinamitades i modificades per encabir-hi camps de golf i urbanitzacions. Per rematar-ho, va
aparèixer una variant, amb unes mancances importants a l’hora de minimitzar el seu impacte
ambiental, que de sobte va seccionar la nostra ja ridícula plana. En aquells moments, els que hi
érem, recordem amb molta tristesa, com les excavadores enterraven canyissos, balques, suros
i aiguamolls, juntament amb les il·lusions d’un grapat de naturalistes novells. Sens dubte, la
biodiversitat en va sortir molt mal parada.
Ara, girant els fulls de l’anuari amb les mans ja força arrugades, observo amb il·lusió, com més
del 30 % de les espècies d’ocells presents a la Vall del Ridaura, han anat tornant fa
relativament poc. Ànecs, ardeids, limícoles, i una interessant llista d’ocells han fet les paus amb
nosaltres. Han tornat, gràcies a que els hem pogut oferir novament un indret on viure, on
descansar o, senzillament, on passar-hi una temporada. La Bassa del Dofí, el Ridaura amb
l’aportació d’aigües de l’EDAR de Castell d’Aro i, definitivament, el Parc dels Estanys, han estat
la clau. Uns resultats que ens ha de fer sentir cautelosament orgullosos, doncs en pocs indrets
de Catalunya hem aconseguit, ja no dic revertir una tendència, però sí reduir de forma
important aquestes dades de pèrdua de biodiversitat tan evidents.
L’arribada a Ridaura i al Parc dels Estanys de la nostra estimada llúdriga, per mi és una alegria
immensa, és com aquella reconciliació entre germans enemistats fa anys. La natura ens
perdona el mal que li hem fet si sabem reconèixer els nostres errors i revertir-los.
Desgraciadament, no podem mirar-nos massa el melic. Encara queda molt camí per recórrer.
Ducs i òlibes esperen de nosaltres que seguim amb la lluita per unes mesures correctores que
no les aboquin a una indigna mort als marges de les carreteres o sota una torre elèctrica mal
dissenyada. Les nostres àligues cuabarrades ens demanen que els deixem un petit espai de
pau per poder niar. Les papallones imploren silenciosament que marxem lluny de pesticides i
herbicides i les pobres dròseres que deixem de pertorbar els seus hàbitats. Fins i tot, les
darreres pinedes litorals ens recorden què tenim i què tindrem sense elles. És per tot això que
penso molt sincerament, que hem de seguir amb la tasca que ens hem proposat. Hem de
cercar amb totes les nostres forces, una reconciliació amb la natura.
Jaume Ramot García,
president del Grup de Natura Sterna.
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UN CONVIDAT: NARCÍS VICENS PERPINYÀ.
Nascut a Girona, el 1964, es
doctorà en biologia per la
Universitat
de
Barcelona
(1997), fent recerca en la
bioecologia
d’abelles
nidificants
en
cavitats
preestablertes,
i el
seu
potencial
i
eficàcia
pol·linitzadora en conreus,
dirigida pel doctor Jordi Bosch.
Ha treballat en l’àmbit dels
espais naturals protegits com
a tècnic del Consorci de les
Gavarres (2000-2007) i al Parc
Natural del Montseny (20072021) adscrit al Servei de
Medi Ambient de la Diputació,
on actualment desenvolupa
tasques per a la conservació
del patrimoni natural de les
comarques gironines.
Com a naturalista amateur dedica estones
a conèixer les comunitats de pol·linitzadors
silvestres del nostre entorn i sensibilitzar
sobre la necessitat de la seva conservació i
dels seus hàbitats. També col·labora

ocasionalment amb diverses institucions en
l’estudi, gestió, seguiment, i divulgació
d’espècies exòtiques invasores presents a
la demarcació.

ABELLES SILVESTRES AL NOSTRE ENTORN.
Les abelles de la mel
són
un
dels
organismes
més
coneguts i estudiats.
Insectes socials que
viuen en ruscs, amb
milers
d’obreres
controlades per una
reina,
domesticats
des
de
temps
ancestrals
per
a
l’obtenció de mel, cera
i altres productes
valuosos.
Paradoxalment,
les
abelles mel·líferes són
una excepció dins el
grup taxonòmic al
qual pertanyen les
abelles
(actualment
anomenat
Anthophila), un grup
molt divers amb més de 20.000 espècies
citades al món, unes 2.050 a Europa i unes

1.100 espècies a la península Ibèrica, de
les quals una bona part són presents a
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Catalunya, on encara no disposem d’un
catàleg de referència. A diferència d’altres
grups d’organismes, la diversitat d’abelles
en països mediterranis és especialment
elevada i supera a la de les zones tropicals.
A Europa només tenim una abella de la mel
(Apis mellifera) i a tot el món només set
espècies d’abelles mel·líferes (incloses
totes elles dins el gènere Apis). El 99% de
les abelles del nostre país i del món no
viuen en ruscs, no fan mel, cera i tenen un
cicle de vida sensiblement diferent al de
l’abella de la mel.
Com cal definir les abelles, doncs? En el
seu conjunt, les abelles són insectes que
construeixen nius, on les cries són
alimentades amb pol·len i nèctar que les
femelles recullen de les flors. A diferència
de les abelles mel·líferes, més d’un 75% de
les abelles del món són espècies solitàries i

estacionals on cada femella construeix
individualment els seus nius, ben diferents
d’un rusc. Una majoria de les abelles fan
nius practicant galeries subterrànies en
determinats sòls i talussos de fang. Altres
aprofiten cavitats existents al medi com la
fusta corcada, closques de cargol, caus
abandonats de mamífers, forats artificials, o
bé creen cavitats pròpies, tot sovint
revestint les cel·les i parets del niu amb
materials específics (secrecions glandulars,
fang, pedretes, resina, fulles i pètals
retallats o mastegats, etc.). Una minoria
d’espècies (inferior al 10%) formen colònies
amb tot un ventall de
graus de
comportament social, però a diferencia de

l’abella de la mel, aquestes colònies són
temporals i molt menys nombroses.
Finalment, una altra excepció: una petita
proporció de les espècies presents
(superior al 10%) són cleptoparàsites: no
fan nius i en el seu lloc parasiten les cel·les
de cria ja aprovisionades per determinades
espècies d’abelles.
Les abelles són l’únic grup animal que
alimenta
la
seva
descendència
exclusivament amb pol·len i nèctar. En
visitar intensament les flors esdevenen els
principals pol·linitzadors, tant de la majoria
de plantes silvestres amb flors com del
80% de les plantes que conreem, resultant
essencials per a la seva reproducció,
obtenció de fruits i llavors que mengem. Un
30% de la nostra dieta depèn del servei
que realitzen majoritàriament les abelles en
fruiters, hortalisses i altres conreus. I no
totes les flors poden
ser pol·linitzades per
qualsevol abella; per
exemple,
hi
ha
plantes
conreades
com els tomàquets o
determinades
lleguminoses que les
abelles mel·líferes no
poden pol·linitzar i la
seva fructificació i
productivitat depèn de
moltes altres abelles
i
altres insectes
pol·linitzadors
valuosos
(dípters,
vespes, papallones,
escarabats, etc.).
L’agricultura
necessita dels serveis
ecosistèmics
que
proveeixen
els
insectes pol·linitzadors, però les pràctiques
agrícoles convencionals, amb aplicació
intensiva
d’agroquímics
i
eliminació
d’espais marginals no productius, òptims
per a la nidificació d’abelles silvestres, són
les causants principals de la crisi de
pol·linitzadors arreu.
El nostre entorn proper, ja sigui urbà,
periurbà, rural o natural, és l’hàbitat de
centenars d’espècies d’abelles silvestres,
les quals hem de començar a estimar,
identificar i incorporar plenament al món
naturalista.
Narcís Vicens Perpinyà
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L’ABELLA DE LA MEL; UNA MARE PER TOTA UNA COLÒNIA
L’abella de la mel (Apis mellifera) és una de
les espècies que juguen un paper important
a la natura. Mentre busquen recursos per
alimentar
les
seves
colònies, aquests insectes
participen de la interacció
mutualísta que facilita la
pol·linització de les plantes.
En les seves successives i
repetides visites a les flors,
queden
carregades
de
pol·len on hi ha les cèl·lules
reproductives
masculines
per, posteriorment, fecundar
les cèl·lules femenines de
les mateixes o d’altres flors,
fent pol·linització creuada.
És un mutualisme entre
plantes
i
pol·linitzadors
perquè
en
surten
beneficiades
ambdues
parts; les abelles aprofiten
el nèctar i el pol·len de les
plantes, i les plantes
aprofiten la pol·linització per
part de les abelles.
Des de fa milers d’anys, l’home ha aprofitat
la mel de les abelles. Primer recol·lectant-la
de colònies salvatges i després ja facilitant
l’estada de les colònies en estructures per
un major control. És a partir d’aquest
moment que ja podem parlar d’una
«ramaderia extensiva», amb arnes o bucs
d’abelles fabricats amb panes de suro,
fusta o altres materials. Recordem
especialment com els nostres avis feien
servir bucs de suro de secció circular, on
les abelles hi disposaven, més o menys
ordenades, les seves bresques. Amb
l’arribada de les caixes de fusta,
l’aprofitament de la mel es va fer més
eficient i no es malmetia tant la colònia, ja
que es va passar a treballar amb quadres
de fusta que elles emplenen. Aquesta
millora de la gestió de les colònies, també
amb una globalització de l’activitat arreu del
món, també però ha portat problemes.
Entre ells, l’arribada de la varroa (un àcar
paràsit arribat d’Àsia fa unes desenes
d’anys) o la selecció i importació de races
forasteres que han perjudicat a les abelles
de la mel autòctones i/o salvatges.
I com s’estructura l’abella de la mel dins la
colònia? Dins una colònia hi tenim 3 tipus
d’abelles: les obreres, els abellots

(mascles) i la reina. Sí, sí, en plural per les
obreres i abellots, i en singular per la reina.
Hi ha milers d’abelles obreres (fins a

50.000 exemplars dins una colònia), unes
quantes desenes d’abellots en moments
puntuals de l’any i una única reina. La
reina, alimentada amb gelea reial quan era
larva, és la mare de tota la resta, viu fins a
5 anys i es fecunda en vol amb diferents
abellots una vegada a la vida. Una vegada
fecundada s’instal·la de per vida dins la
colònia (no surt mai més) i pot pondre més
de 1.000 ous al dia en època de floració,
dins les cel·les hexagonals de cera que les
obreres fabriquen. Els abellots moren una
vegada han fecundat la reina. Mentrestant,
la reina fecundada allibera una feromona
que manté la cohesió i la unió de la resta, i
evita que es facin noves reines. Dels ous
posats per la reina mare naixen larves que
es convertiran en abellots i obreres noves.
Quan la reina es fa vella, les obreres ho
detecten i en fan de noves, alimentant
algunes larves exclusivament amb gelea
real. Les obreres fan diferents feines
segons l’edat. Les més joves cuiden les
noves larves i fabriquen cera, i les més
velles i experimentades surten de la colònia
a buscar recursos; nèctar, pol·len, resines,
melassa,...
La unió és la força, i per això les obreres
s’ajuden i cooperen en les feines per la
colònia. Per exemple, és molt coneguda la
descrita com a «dansa de les abelles», que
els serveix per localitzar les floracions
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(direcció i distància des de la colònia). La
vida de les obreres és curta, però depèn de
l’esforç dedicat a la colònia. Poden estar tot
un hivern dins la colònia quan estan
hivernant, o viure poc més d’un mes en
època de màxima activitat, a la primavera.
Així, la posta de la reina també canvia al
llarg de l’any; molta posta quan hi ha molta
floració i entrada de nèctar i pol·len, o poca
posta quan no hi ha floració. Quan hi ha
abundància de recursos, les obreres
emmagatzemen mel i pol·len dins les
colònies, per compensar els moments en
que no hi hagi aliment exterior. Mentre que
ingereixen el nèctar directament de les
flors, recol·lecten el pol·len enganxant-lo a
les potes.

De la gestió de les caixes (bucs o arnes),
que en fan els apicultors, se n’obté
diferents productes, però la mel és el
producte estrella. Mels mono-florals de
romaní, bruc, castanyer, melat,.. fins a la
mel de mil flors, on es barregen diferents
flors. La mel és la transformació del nèctar
o les melasses que s’empassen les
obreres, i que tenen un alt contingut en
aigua, fins a transformar-los en un producte

que té menys d’un 18% d’aigua. Ho fan
ventilant la colònia amb el seu moviment i
l’ajuda de les ales, per finalment tapar amb
cera les cel·les on la mel s’acumula.
Presenta un alt contingut en enzims, a més
de glucosa, fructosa, maltosa i sacarosa,
entre d’altres components. En època de
floració, quan les colònies creixen,
l’acumulen com si fos un rebost. Però
també de les colònies gestionades per
apicultors se n’obtenen altres productes,
com són pol·len, cera, pròpolis o gelea
reial.
Des del meu punt de vista, tota aquesta
gestió de colònies per part dels humans ha
de ser respectuosa amb les abelles,

conservant criteris ètics i mantenint el perfil
genètic de les abelles d’aquí. Elles
mantenen la colònia amb el seu treball, i
nosaltres les hem de gestionar de forma
coherent amb el màxim respecte, amb
arnars (abellars) petits i ben portats. I
sobretot a elles, abelles de la mel i moltes
altres, les hem d’agrair el paper que juguen
a la natura.
Josep Ma Bas Lay
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CONTROL DE LA VESPA ASIÀTICA (Vespa velutina) EN EL SECTOR
APÍCOLA
La vespa asiàtica (Vespa velutina) és una
espècie nativa d’Àsia que s’ha introduït
recentment a Europa. La
primera observació es va
produir a França l’any 2004, on
va arribar a través d’un
carregament
de
terrissa
importada des de la Xina. Des
de llavors s’ha estès a
nombrosos
països:
Itàlia,
Espanya, Portugal i Anglaterra.
Els primers exemplars de
vespa asiàtica a la península
ibèrica es van detectar el 2010
a Navarra i el País Basc, i
posteriorment
a
Portugal
(2011), Galícia i Catalunya
(2012). Actualment l’espècie es
troba present bona part de la
regió de la costa atlàntica i a
l’est de la costa Mediterrània,
però expandint-se cap a
l’interior de la península. L’èxit
de l’expansió de la vespa asiàtica radica en
diferents factors, principalment el clima, la
presència de fonts d’alimentació, l’absència
de depredadors i competidors directes i
l’elevada
capacitat
d’adaptació
i
depredació.
Si bé la vespa asiàtica està associada a
problemes de salut humana, l’impacte més
important és sobre l‘abella de la mel (Apis
mellifera) i conseqüentment sobre el sector
apícola. Tot i que la vespa és un
depredador generalista i oportunista, les
abelles
representen
la
seva
font
d’alimentació principal: 38% de la seva
dieta. A més de l’impacte directe de
depredació sobre les abelles, també
exerceix una elevada pressió davant del
rusc que provoca la disminució de l’activitat
de les abelles. Aquest fenomen es coneix
amb el nom de paràlisi alimentària i afecta
greument la producció de mel i recol·lecció
de pol·len, així com al rendiment de
l’activitat apícola, ja que moltes colònies es
veuen greument afectades i la seva

supervivència
compromesa.

a

l’hivern

es

veu

En base a consultes al sector apícola
català, els mètodes de control més utilitzats
entre apicultors són en ordre d’importància
les trampes amb líquid atraient (control
químic) i els morrions i les arpes elèctriques
(control físic). Els dos primers mètodes
gaudeixen de bona reputació per ser fàcils
d’aplicar i de baix cost econòmic. Tot i
gaudir de bona acceptació, l’eficàcia a llarg
termini de les trampes amb líquid atraient
no està demostrada per cap estudi i es
considera un mètode poc selectiu que pot
ocasionar danys a altres espècies. En el
cas dels morrions, aquests no generen
efectes adversos a altres espècies, però
l’efectivitat, segons els mateixos apicultors,
és molt variable en funció de cada situació.
Les arpes elèctriques són el tercer mètode
més utilitzat en el sector, possiblement
degut a l’elevat cost que presenten, però hi
ha unanimitat en afirmar que es tracta d’un
mètode que dona bons resultats (Figura 2).
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Fins al dia d’avui no s’ha trobat un mètode
de control completament eficaç per
controlar i/o erradicar les poblacions de
vespa asiàtica. Segons la literatura

científica, els mètodes més prometedors
per reduir la pressió de la vespa asiàtica
són les trampes de feromones (semblant a
les trampes amb líquid atraient, però
mitjançant la utilització de
feromones que les vespes
generes per comunicar-se
entre elles) i les tècniques
basades en ADN (a on a partir
de modificacions genètiques
pretenen propagar el gen
recessiu de la infertilitat), tot i
que aquestes últimes encara
estan en fase molt incipient i la
seva
utilitat
està
per
determinar. Tot i això, els
mètodes de control físic com
els morrions i les arpes
elèctriques i la utilització de
mètodes de detecció precoç en
determinades situacions (com
seria el cas d’illes) també són i
seran molt importants en un
futur pròxim. Segurament la
millor estratègia és utilitzar
diversos mètodes de control a
la vegada.
Núria Roura-Pascual i Daniel
Muñoz-Garcia

UN PERSONATGE
KARL RITTER
(1886-1982)

VON

FRISCH

Nascut a Viena, estudià a la universitat
d’aquesta ciutat i a la de Munic. En tot cas,
la seva labor investigadora es desenvolupà
a l’Institut de Zoologia de les universitats
de Rostock i Breslau. Malgrat que
inicialment treballà en la capacitat auditiva
dels peixos, la seva principal obra fou la
dedicada als insectes, més concretament a
les abelles. Entre altres coses, va poder
demostrar que, mitjançant determinats
moviments, les abelles exploradores
informen a la resta de la colònia del lloc on
es troba la font d’aliment, assenyalant la
direcció i la distància al rusc. També
demostrà que les abelles empren la llum
polaritzada del Sol com a compàs per
orientar-se. Tot plegat li valgué el Premi
Nobel de Fisiolofia o Medicina, al 1973,
compartit amb els etòlegs Konrad Lorenz i
Nikolaas Tinberguen.
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PRECEDENTS
Amb aquest número de Sterna,
la revista, arribem a la vintena:
tota una fita. Ha estat possible
gràcies a la feina impagable dels
nostres
convidats
i
col·laboradors, que ens han
regalat escrits interessantíssims
i imatges plenes de vida. Des
d’aquí el meu més profund
agraïment. De tota manera, si
ho pensem bé, també ha estat
possible gràcies a les noves
tecnologies. Aquestes ens han
facilitat extraordinàriament les
feines de coordinacoió, edició i
difusió.
El que possiblement la majoria
de vosaltres no sabeu és que
aquesta iniciativa ha tingut un
precedent. Sí, fa molts anys, el
nostre Grup ja havia tingut una
revista, el Butlletí d’informació
del Grup de Natura Sterna.
S’editava en blanc i negre,
s’imprimia en paper (reciclat
100%) i s’enviava als socis per
correu postal. Hem arribat a
rescatar-ne de l’oblit quatre
números, que hem digitalitzat i
posat a la vostra disposició a
l’enllaç:
https://www.grupnaturasterna.or
g/butlleti/ Si hi doneu un cop d’ull, veureu
que, malgrat el temps transcorregut, molts
dels escrits que contenen continuen

plenament vigents. Aquest fet ens ha
d’esperonar a continuar picant pedra; una
pedra que, poc a poc, es va esquerdant.
Carlos Alvarez-Cros

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
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PODEN SER RACISTES ELS PEIXOS?
Si pensem en un dels peixos més icònics
de les nostres aigües, un dels que més
abunden, més fàcils de veure nedant amb
ulleres i tub o inclús la majoria hem pescat
alguna vegada amb canya és la juriola,
també coneguda com donzella, julivia,
guiula, juliola, entre molts altres noms
locals que podem trobar-li, però conegut
amb el nom científic de Coris julis (Linneus,
1758).

Aquesta espècie té un marcat patró de
coloració i, si mirem fonts bibliogràfiques,
pot superar els 40 centímetres de llargada,
tot i que és pràcticament impossible veure
exemplars d’aquesta mida a les nostres
aigües. Llavors, d’on provenen aquestes
dades? Doncs d’exemplars pescats a
l’Atlàntic, on podem veure exemplars que
són «autèntiques bèsties» en comparació
amb els que veiem a casa nostra. De fet,
aquesta espècie no solament mostra un
marcat dimorfisme sexual on, els mascles,

més grans, mostren colors més lluents,
sinó que trobem dos patrons de coloració
dintre de l’espècie entre exemplars
mediterranis i atlàntics.
Al llarg dels anys, he anat veient diferents
exemplars, tots mascles, de patró de
coloració atlàntica de juriola. Les femelles
atlàntiques mostren la panxa vermellosa,
una línia longitudinal negra molt marcada
que travessa el cos fins la cua i
són més difícils de distingir a
simple vista, potser per això
passen més desapercebudes.
Generalment,
aquests
exemplars amb patrons de
coloració atlàntica els he
observats els mesos d’aigües
més
fredes,
hivern
o
començament de primavera
generalment. Un fet curiós, és
que sempre que he observat
aquests exemplars, anaven
sols, fins al punt que els
exemplars mediterranis els
marginaven. En cas de baixar i
aixecar polsim, ràpidament les
jurioles s’acosten ja que en
aquest sediment aixecat hi ha
menjar (que per nosaltres és pràcticament
imperceptible). El patró es repetia,
s’acostaven els exemplars més pròxims,
generalment petites femelles mediterrànies
i després els mascles. Però el més curiós
és que, en acostar-se el mascle «atlàntic»,
les femelles marxaven i els mascles
«mediterranis» l’atacaven i el feien fora
(mentre entre ells no es molestaven, ja que
al febrer, no estan en època reproductora).
Vaig
trobar
aquesta
pauta
de
comportament com una mostra clara de
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racisme, on un exemplar, per manifestar un
patró de coloració diferent, era apartat de la
resta. Em semblava molt fort que animals
que, en teoria tenen un raonament bastant
bàsic, mostressin un patró tant
marcat. Però tot aquest misteri ha
quedat aclarit quan, a finals de
l’any passat es va publicar una
nova
revisió
de
l’espècie
(https://doi.org/10.3389/fmars.202
1.744639), amb seqüenciació
d’exemplars amb tots els patrons
de coloració d’aigües espanyoles
i, finalment, la genètica va
determinar que en realitat es
tracta de dues espècies diferents,
Coris julis (Linneus, 1758) amb el
patró de coloració típic del
Mediterrani i Coris melanura
(Lowe, 1839) amb el patró de
coloració conegut a l’Atlàntic, tot i
que se’n poden trobar exemplars
al Mediterrani.
A l’estudi, es diu que no hi ha
evidències d’hibridació entre ambdues
espècies
i
després
dels
patrons
«anteriorment entesos com racistes» ara ja
s’entén per què. El primer punt és que
només he observat mascles, no femelles
(tot i que ja he comentat que, a simple
vista, són difícils de diferenciar), amb la
qual cosa vol dir que difícilment es pot
reproduir a les nostres aigües, ja sigui per
diferències de salinitat o temperatura, però
sí que hi é present (un peix més a afegir al

llistat d’espècies de la Vall). Però podríem
pensar que, tot i així, el mascle «atlàntic»
es podria reproduir amb les femelles
«mediterrànies».

Però en realitat el que veia (com racisme)
no era res més que competència entre
espècies que, tot i ser molt semblants,
entre elles sabien que no eren la mateixa i
entraven en lluites per l’aliment (el polsim
que jo aixecava en arribar al fons) quedant
força descartada la hibridació.
Xavier Salvador Costa

PUBLICITAT (Clínica Veterinària Pou és una empresa col·laboradora de Sterna)
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LA FRUGALITAT ENS PORTA A LA BONA VIDA
Des de Sòcrates a Thoreau, tant filòsofs,
com moralistes i líders religiosos han
considerat
la
frugalitat
(bàsicament
consumir només el que ens cal) i la vida
senzilla com una virtut compatible amb una
bona vida. Viure amb frugalitat no vol dir
patir
necessitats
ni
privar-se
de
satisfaccions. No es tracta de viure amb
gasiveria i no gaudir o estar
amargat tot el dia per no
poder utilitzar els diners o els
bens que posseïm. No ha de
ser cap impediment en la
consecució
dels
nostres
somnis i per cap motiu ha
d'impedir gaudir del que tenim
o podem tenir. La frugalitat
lliurement assumida és un
camí al benestar i la felicitat.
La crisi ecològica que estem
vivint indica que necessitem
amb urgència una nova
societat
que busqui la
sostenibilitat a través de la
frugalitat, models i filosofies
de vida que ens portin a noves maneres de
viure satisfactòriament, que, al seu torn,
serveixin d'inspiració per crear els
productes i serveis del futur, que hauran de
ser més eficients i beneficiosos en comptes
de perjudicials per al medi ambient, a més
d'agradables, bonics, senzills i apropiats a
la nostra nova manera de viure.
No és fàcil avui, defensar que la frugalitat
és llibertat i felicitat. És freqüent que en
escoltar la paraula frugalitat, es pensi
immediatament en persones grans, amb
aspecte atrotinat que recullen cartrons,
bosses de plàstic i un munt d’utensilis.
Altres
imaginen
persones
aïllades,
alimentades només amb arròs o llegums.
Alguns potser evoquin la vida dels hippies
en comunes, o la monacal. Avui la
frugalitat, és una cosa molt diferent a això.
Es tracta, sobretot, de ser curós i
respectuós amb el nostre temps, els
nostres diners, la nostra casa i les nostres
pertinences. Utilitzar de la millor manera
possible la nostra capacitat d'estimar el que
tenim, de cuidar la nostra família i amics,
als animals i a tota la Natura. La frugalitat
ens permet entendre el veritable valor de
les coses, del nostre temps i esforços; de
com són útils i imprescindibles l'aigua,

l'energia i els materials que sostraiem de la
Natura i que no té cap sentit desaprofitarlos. El sentit comú ens dicta que és una
aberració deixar els llums encesos quan no
estem a les nostres habitacions, o deixar
córrer l'aigua de l'aixeta per simple mandra
de no actuar en veure que no necessitem
aquesta aigua que estem desaprofitant.

En ser frugals, estalviem un temps que ens
permetrà gaudir més de la família, els
amics, la cultura i la Natura. Estalviarem
diners,
reduirem
les
preocupacions
financeres i ens sentirem més segurs del
que volem i podem fer. Serem més lliures
per poder treballar i viure en condicions
dignes, sense haver d'esperar que els
nostres líders polítics i econòmics ens
ofereixin el que en el fons està a les
nostres mans. Així, obliguem els polítics a
que també ho siguin i que defensin amb
més interès la vida senzilla, justa i
satisfactòria. En ser frugals transmetem als
hereus de la Terra valors i recursos perquè
d'aquesta manera puguin gaudir-los com
nosaltres ho hem fet. En definitiva, ens
permet ser feliços i intel·ligents a l'hora de
prendre decisions de cara al futur
sostenible.
Tornar a la frugalitat ja és una necessitat
ineludible. Si no ho fem, a més de
malbaratar magnífics recursos que altres
països
i
les
generacions
futures
necessitaran, podem fer malbé l'etapa de
benestar que les societats avançades
estem gaudint actualment.
Temi Vives Rego
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SEGUIMENT DE L'ACTIVITAT DETECTADA PER UNA CÀMERA TRAMPA
Durant l’any 2021 s’ha mantingut una
càmera espia al tram baix del Ridaura. La
seva funció ha estat, bàsicament, la de
monitoritzar les activitats de la parella de
llúdrigues (Lutra lutra) que hi ha instal·lada.
Amb tot, la gravació d’altres espècies és
realment interessant. En aquest petit treball
intentarem resumir l'activitat dels mamífers i
la seva interacció.
Pel que fa a la llúdriga, podem dir que fins
el darrer dia de mostratge (25/11/21), la
parella ha estat activa. No s’ha detectat la
seva cria, amb tot, aquest 2022 serà el
segon any que en farem el seguiment.
Període de gravacions: 09/10/21 / 25/11/21
(47 dies).

el cas de les llúdrigues, dues (mascle i
femella); la resta no es pot determinar.

MAMÍFERS
Gat dom.

DIES /
%PRESÈNCIA
6
12,70 %

Llúdriga
Eriçó

12
5

25,50 %
10,63 %

Guilla
Geneta
Rata
Senglar
Fagina

19
9
14
5
1

40,42 %
19,14 %
29,78 %
10,63 %
2’12 %

OCELLS
Polla
d’aigua
Garsa
Colom
dom.
Cuereta bl.
Martinet b.
Bernat pes.

Gravacions totals: 105 vídeos.
Espècies totals: 8 mamífers i 6 ocells.
Espècies detectades: mostrem els dies
amb presencia, no el número d’exemplars.
En el cas dels gats domèstics, (fàcils
d'identificar) han estat dos exemplars. En

FRECUENTACIÓ
ESPÈCIES.

HORARIA

PER

Al gràfic es pot veure els horaris de cada
espècie de mamífer que ha visitat la zona
on hi ha la càmera. Cal remarcar que en
cap cas s’ha detectat la presencia de més
d’una espècie en el mateix moment.
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A la zona prospectada hi ha una pedra gran on genetes, gats, lludrigues i fagines marquen
continuament orinant-hi a sobre.

◄Guilla

Llúdriga►

◄Fagina

▲Geneta

◄Senglar

Jaume Ramot García
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ELS IMPACTES DELS MEGAPARCS EÒLICS MARINS A LA
MEDITERRÀNIA.
Un estudi recent recomana excloure i
allunyar els parcs eòlics marins de les
àrees protegides de la Mediterrània. El
motiu són els greus impactes que aquestes
instal·lacions poden provocar sobre la
biodiversitat marina i el paisatge.
El treball pren com a cas d’estudi el
megaparc eòlic marí projectat a Cap de
Creus i al golf de Roses, on conflueixen vuit
àrees marines protegides. L’equip científic
presenta una primera avaluació dels
impactes ambientals potencials dels grans
parcs eòlics a la Mediterrània i, en especial,
a zones d’elevada fragilitat ecològica i alt
valor paisatgístic.

Amb aquest estudi, s’analitza per primer
cop i de manera integral els diversos
impactes que poden tenir aquestes
instal·lacions sobre tota la columna d’aigua:
des del plàncton fins al fons marí, i des de
peixos i crustacis importants per a la pesca
fins a espècies sensibles i protegides com
ara balenes, dofins, tortugues i algunes aus
marines.
Els megaparcs eòlics marins poden
comportar greus riscos ambientals per al
fons marí i la biodiversitat de moltes zones
de la Mediterrània a causa de les
particulars característiques ecològiques i

socioeconòmiques
i
la
vulnerabilitat
d'aquesta mar semi-tancada. Els autors de
l’estudi argumenten que no es poden
importar directament models com els de la
Mar del Nord, on s’han instal·lat molts
parcs eòlics marins. El Mediterrani és
característic per la seva plataforma
continental més estreta però més
heterogènia i una proporció d'espècies i
hàbitats amenaçats més elevada que en
les mars del nord d’Europa.
Estructures complexes
Les estructures dels aerogeneradors són
complexes. Sota l’aigua, els parcs eòlics
«flotants», que són els que majoritàriament
s’implantarien
a
la
Mediterrània,

requereixen sistemes d’amarratges i
ancoratges de grans dimensions que poden
afectar la integritat del fons marí. Els
mamífers marins poden xocar o enredar-se
amb aquest cablejat. A més, el soroll
generat pels parcs eòlics s’acumula amb
altres
sons
procedents
d’activitats
humanes, com ara la navegació, i impacta
en el comportament dels mamífers marins.
Aquestes plataformes surants són, també,
una font d’atracció d’espècies invasores o
d’espècies oportunistes que poden alterar
el «fràgil balanç local de biodiversitat».
Aquest fet és «especialment preocupant»
per als investigadors perquè la Mediterrània
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és la mar europea més afectada per
l’arribada d’aquestes espècies exòtiques.
Els aerogeneradors flotants, que solen fer
més de 250 metres d’alçada, poden
modificar la dinàmica de corrents
atmosfèrica i oceànica locals, i disminuir la
disponibilitat de nutrients per al plàncton,
atès que la disminució del vent fa que la
columna d’aigua es barregi menys. Aquest
fet pot afectar la producció en un mar
«típicament pobre comparat amb altres
mars i oceans com l’Atlàntic Nord o la Mar
del Nord».
L’estudi també reivindica la necessitat de
mantenir
la
biodiversitat
marina per lluitar
contra el canvi
climàtic i mitigar
els seus efectes.
Segons els autors
de l’article, s’ha
demostrat que els
hàbitats
marins
tenen un gran
potencial
d'emmagatzematg
e de carboni i
constitueixen una
solució a aquesta
problemàtica que
es basa en la
mateixa
natura.
Per
a
l’equip
científic,
els
ecosistemes amb major biodiversitat solen
ser més resistents als impactes del canvi
climàtic.
Àrees protegides al Cap de Creus
L’estudi recalca que els impactes ecològics
dels
parcs
eòlics
marins
serien
especialment severs en zones de gran
biodiversitat i fragilitat com Cap de Creus i
golf de Roses. En aquest punt conflueixen
fins a vuit àrees marines protegides
reconegudes nacionalment i internacional,
a més de dos vedats de pesca (un dels
quals quedaria directament afectat pels
aerogeneradors). Segons els acords
internacionals, cal protegir un mínim del
30% dels mars i oceans de cares al 2030.
Els
investigadors
assenyalen
que,
actualment, a l’estat espanyol aquesta xifra
representa el 12 %.

L’estudi alerta dels riscos d’accidents
associats a fenòmens meteorològics
extrems, que cada vegada seran més
habituals amb el canvi climàtic. També
adverteix dels problemes inherents als
mateixos aerogeneradors, com ara la
caiguda de l’estructura a mar i el xocs de
vaixells. L’equip científic subratlla que
aquests
projectes
comporten
la
industrialització de la costa en zones d’alt
valor paisatgístic (per exemple, per
l’ampliació de ports propers). A més, els
municipis del prelitoral hauran d’acollir
infraestructures
(carreteres
d'accés,
subestacions,
línies
de
transmissió
d’electricitat o estructures temporals) que

poden malmetre ecosistemes fràgils com,
per exemple, aiguamolls.

Article científic: Lloret, Josep; Turiel,
Antonio; Solé, Jordi; Berdalet, Elisa;
Sabatés, Ana; Olivares, Alberto; Gili, JosepMaria; Vila-Subirós, Josep; Sardá, Rafael.
2022. Unravelling the ecological impacts of
large-scale offshore wind farms in the
Mediterranean Sea. Science of the Total
Environment.
Disponible a l’enllaç:
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.153
803
Josep Lloret Romañach
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UN LLIBRE (O DOS)
LES ABELLES DE LA MEL.
Autors: Xavier Espadaler i Carme Lorente
Edita: Generalitat de Catalunya. Departament de
Medi Ambient i Habitatge.
Any: 2007.
Pàgines: 51
Fantàstic llibre il·lustrat sobre les abelles de la
mel. Obra dirigida a nens, però molt rigorosa i
interessant també per adults, per tal de conèixer
a fons aquests insectes socials, el cicle de vida,
cura, curiositats, etc. Al final hi ha un glossari
que us pot ser molt útil per fer les observacions
de qualsevol tipus d’abella!
PDF disponible a:
http://www.gencat.cat/mediamb/publicacions/
monografies/abelles_mel.pdf

ALIMENTS SOTA AMENAÇA.
Valor econòmic de la pol·linització i
vulnerabilitat de l’agricultura espanyola
davant el declivi de les abelles i uns altres
pol·linitzadors. Resum.
Autor/editor: Greenpeace.
Any: 2014.
Pàgines: 8
En els darrers anys s’ha constatat un declivi
important dels insectes pol·linitzadors, un
problema preocupant ja que en gran mesura
d’aquests depèn la nostra seguretat alimentària
i la biodiversitat al planeta. Aquest declivi es
deu a múltiples factors. Entre les causes hi
trobem l’ús de plaguicides perillosos per a
aquests insectes.
Un important argument que demostra la
importància d’aquests insectes és ell benefici
econòmic en els conreus que depenen de la
pol·linització per insectes. Aquests valors es coneixen en el cas l’agricultura mundial i europea,
però no hi havia cap estudi d’aquestes dimensions per a l’agricultura espanyola.
PDF disponible a:
http://archivoes.greenpeace.org/espana/Global/espana/2014/Report/abejas/Aliments%20sota%20amenac%
cc%a7a%20R.pdf
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UN WEB
WEB DE PAUL WESTRICH

Completíssim web sobre les abelles
salvatges on es pot trobar moltíssima
informació sobre aquest interessant i
desconegut món. Un lloc per inspirar-nos
amb riques il·lustracions, amb imatges i
vídeos per a aquests visitants de flors.
També hi trobarem consells basats en fets
científics i molts anys d'experiència com a
companys d'armes per guanyar per la seva
protecció.

https://www.wildbienen.info/index.php

forma de vida, immensament diversa i
constantment impressionant, la construcció
del seu niu i la cura de la seva cria, és un
dels capítols més atractius de la biologia.
Potser també us fascinaran aquests
fenòmens i feu un viatge de descoberta a la
natura en el regne de les abelles salvatges.
No us faci por l’idioma, com podeu
comprovar a la imatge, el traductor web
funciona molt bé.

Les abelles són un grup d'insectes molt
interessant. Sobretot, l'estudi de la seva

UNA FRASE (O DUES).

UN REFRANY (O DOS).

Si les abelles desapareguessin del planeta,
a l’home només li quedarien quatre anys de
vida. -Atribuïda a Albert Einsten, però
l’original
és
d’un
col·lectiu
belga
d’apicultors-

El fred mata moltes d’abelles, però no totes
elles.

Dues coses són infinites: l’univers i
l’estupidesa humana; i no estic segur de
l’univers. -Atribuïda a Albert Einsten, però
l’original és de Fritz Perls-

Si vols comprar bé, l’oli del damunt, el vi del
mig i la mel de baix.

UN PENSAMENT.
Si vols fer conegut
atribueix-lo a un famós.

un

pensament,
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UN CAS DE L'ESTEL I L'ORIOL: RECUITS AMB MEL.
—Avi! avi! mira què ha portat la Maria d’en
Miquel a l’àvia, en sortir d’escola: recuits!
—Aquesta Maria és més bona que els seus
recuits, que ja és ser bo, eh!.

—Si no tingués això, no en quedaria cap
d’abella. Aquestes vespes s’han convertit
en una plaga, cada dia n’hi ha més. Mireu,
aquí n’hi ha unes de mortes.
—Que grans!

—Però s’ha acabat la mel. Si en voleu
menjar per berenar n’hauríes d’anar a
buscar un pot a can Pitu.

—I veieu quines mandíbules. Les fan servir
per partir les abelles.

—Podem venir, avi?
—I els deures?
—Avui en tenim poquets i els podem fer
quan tornem.
—Sou... Tot perquè en Pitu els deixa
llepar la cullera.
—No, és perquè l’última vegada ens va dir
que ens ensenyaria un rusc.
—És veritat, que va dir que en deixaria un
al seu hort. Doncs, au, que si no ens
afanyem, gaire més tard, no el trobarem.
I així, avi i nens feren cap a can Pitu.
—Hola mainada! --els saludà en Pitu quan
arribaren a ca seva.

—Pobretes!

—Que toquen l’arpa?

—Sí, pobres abelles i pobres vespes, que
no tenen cap culpa de ser com són. La
culpa és de qui les va portar, lluny del seu
hàbitat natural. En fi...
Veieu com les abelles entren al rusc per la
ranura de sota? Hi porten el polen que han
recollit de les flors i a dins fan la mel i crien
les petites. El dia que bresqui us avisaré
perquè ho veieu.

—Ara ho veuràs.

—Segur, eh!

I s’encaminaren tots cap a l’hort. A un racó
hi havia un caixó de fusta. I al davant, una
mena de marc rectangular amb tot de
cables metàl·lics disposats paral·lelament.

—Segur.

—Veieu l’arpa? És per defensar les abelles
de les vespes asiàtiques, que les maten.
Els cables estan electrificats i, mentre que
les abelles poden passar entremifg, les
vespes, que són més grans, els toquen i
s’electrocuten.

—I tant, jo i els veïns. De fet, més que per
la mel, aquestes les tinc aquí per això. Per
la feina que fan de pol·linitzar.

—Aaaah!

—També. Au, anem a buscar-ne un pot... i
a escurar la cullera...
Carlos Alvarez-Cros

—Hola Pitu, ens ensenyes el rusc?
—Sí, però una mica de lluny que no fa
gaire que les he marejat una mica en
arreglar l’arpa.

—Hi has notat a l’hort, des que hi tens el
rusc? —preguntà l’avi, canviant de tema.

—Però per la mel també, no? —digué
l’Oriol.
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UNA ACTIVITAT: APRENEM I PINTEM ABELLES
Qui ho diria, però al món
hi ha més de 20.000
espècies
diferents
d’abelles! I la majoria són
solitàries, és a dir, que
no viuen en comunitat.
Aquest però, no és el cas
de l’abella de la mel, que
és en la que pensem tots
en pronunciar «abella».
Les abelles de la mel
viuen en ruscos que són
l’habitacle que utilitzen
per
protegir-se,
reproduir-se, i produir i
guardar la mel, el pol·len
i la cera. Els ruscos
poden ser naturals o
fabricats
per
l’ésser
humà. Dins un rusc
poden arribar a viure fins a 50.000
individus, la majoria femelles estèrils
(anomenades obreres), totes germanes i
filles d’una mateixa mare, l’anomenada
reina. Aquesta és més gran que les altres i
la seva principal funció és pondre ous i
mantenir la colònia unida. Els abellots, són
els mascles i s’encarreguen de fecundar la
reina. Les obreres fan la resta de feines, ja
que construeixen les bresques de cera,
tenen cura dels ous i les larves, netegen i

defensen el rusc, van a buscar menjar i
produeixen la mel.
En la seva recerca de pol·len i nèctar
pol·linitzen les flors que visiten, la qual cosa
constitueix un paper fonamental en la
reproducció de la majoria de plantes amb
flors. Sense abelles, no tindríem gran part
dels nostres aliments. Per això, més que
per la mel que produeixen, són tan
importants.

A aquest enllaç:
http://www.supercoloring.com/coloring-pages/european-honeybee?colore=online podeu pintar
fàcilment el dibuix des del mateix ordinador.
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Busqueu les següents paraules:
Abella
Rusc
Mel
Pol·len
Bresca
Obrera

Reina
Abellot
Cera
Nèctar
Flor
Aliments

UNA ENDEVINALLA
Quina és la comunitat
que sens regla expressa viu
i que dona utilitat
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UN PARELL D'OCELLS I HUMANS, O VICEVERSA
LA DONNA É MOBILE...
Els apicultors sempre han mirat malament
a
l’abellerol,
aquest
acolorit
ocell
consumidor d’abelles, però també de
moltes altres menes d’insectes. Tot i que és
innegable que els abellerols capturen
abelles, també és cert que ambdues
espècies han conviscut des de temps
immemorials en perfecte equilibri.
Cal buscar els greus
problemes
actuals
dels apicultors a
altres bandes. I en
aquesta cerca, més
aviat o més tard,
sempre
acaba
apareixent
la
mateixa
espècie:
l’Homo sapiens. Un
problema que ve de
lluny
és
l’ús
d’insecticides
i
herbicides
que
afecten directa i/o
indirectament
les
poblacions d’abelles.
D’altra banda, a
mitjans del segle
passat, la URSS
portà
ruscos
d’abelles europees a
la zona asiàtica. Allà, les nostres abelles
entraren en contacte amb les d’aquelles
terres i també amb els seus paràsits.
Només va ser qüestió de temps, que
aquests ens arribessin. I un àcar molt
mortífer, la varroa,
va ser detectat a
Alemanya al 1974, a França al 1980 i a la
península Ibèrica al 1985. I els acaricides
que es fan servir per tractar els ruscos
infectats, també afecten a les abelles. A
més, els insecticides i la varroa poden ser
unes de les causes desencadenants de la
Síndrome de Desaparició de Ruscos, que
es començà a produir a partir de 2004.
Per acabar de reblar el clau, al mateix any,
es va introduir accidentalment al sud-oest

francès la vespa asiàtica, i
al 2013 ja la teníem aquí.
Aquest
insecte
mata
abelles per a nodrir les
seves larves. La seva
capacitat invasora és tal
que ha desbordat els tebis
intents de les administracions per eradicarla, i ja hem acceptat la nostra derrota. I ara

resulta que els apicultors giren els ulls cap
a l’odiat abellerol i dipositen les seves
darreres esperances de salvament de les
abelles en la seva capacitat depredadora.
Al 1851, Giuseppe Verdi, composava la
seva òpera Rigoletto. Per satisfer les
necessitats de lluïment del tenor, a última
hora, hi va incloure una ària força masclista
i popular. Començava amb aquestes
paraules «La donna é mobile qual piuma al
vento. Muta d'accento e di pensiero». La
dona és voluble com ploma al vent. Canvia
de paraula i de pensament... Potser s’hi
hauria d’afegir que l’home també, no?
Carlos Alvarez-Cros
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ADÉU INDICADOR, ADÉU
Una antiga i falsa llegenda diu que les
òlibes xuclen l'oli de les llànties de les
esglésies. Aquesta creença es fonamenta
en el fet que a aquests ocells els agrada fer
niu a campanars i golfes de velles
construccions i que tenen una veu que
recorda un xarrup. Pobres òlibes! Quantes
no han pagat amb la vida aquesta
calúmnia.
Al 1569, el missioner
portuguès Joao dos
Santos va escriure que
uns ocells entraven a
l'església de la seva
missió a Moçambic i
es menjaven la cera
dels ciris de l'altar. Una
altra llegenda? Perquè
cap
vertebrat
és
consumidor de cera,
no la paeixen. Però no,
aquesta vegada, era
cert. Es tractava d'uns
ocells
anomenats
indicadors. Uns ocells
plens de singularitats.
Perquè, encara que
els costa, el seu
organisme és capaç
d'assimilar la cera
d'abella. Com els cucuts, ponen els ous a
nius aliens, un a cada niu. Els petits
indicadors, són molt precoços i maten als
fills dels seus pares adoptius. Ho porten als
gens. Com també hi porten un curiós
comportament que els fa associar-se als
humans i, probablement, a alguns altres
mamífers com el ratel o teixó meler, per
obtenir un benefici mutu.
L'indicador rep aquest nom perquè, prenent
ell la iniciativa o acudint a la crida de
determinats individus de determinades

tribus, indica als homes on es troben les
arnes d'abelles a les que ell per sí sol no
pot accedir. Els humans el segueixen fins al
rusc i, ajudats pel fum, enganyen les
abelles mentre esbotzen el seu niu i
n'extreuen les bresques plenes de mel.
Sempre, però, deixen una part de cera i
larves per l'ocell que els ha guiat fins a tan

preuat aliment.
S'ha constatat que prop de pobles grans i
ciutats, on hi ha apicultors i la mel es pot
obtenir amb relativa facilitat als comerços,
aquesta relació simbiòtica ocell-humà es
perd. A la societat moderna no hi cap una
relació que, segurament i com a mínim, es
remunta a l'Homo erectus, molt abans de
que nosaltres existíssim com espècie.
Sembla que la nostra societat, la
modernitat, ens empeny a allunyar-nos de
la Natura, de la nostra mare. I això no pot
ser bo de cap manera.
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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ELS PRODUCTES QUE LES ABELLES ENS REGALEN.
EL POL·LEN: les abelles recullen el pol·len
de les flors amb les seves potes i
l’humitegen amb nèctar, donant-li forma de
petites boles que transporten al rusc per a
alimentar les abelles obreres.

contamini. Si es manipula i s’altera el pH
pot fermentar.
Com en el cas de la mel, els seus
components varien segons la procedència i
el mètode d’extracció.

Per a ús humà s’obté situant
uns calaixets amb reixes a
l’entrada del rusc. Després es
deshidrata perquè no fermenti
ni es floreixi.
Propietats:
- Ajuda a recuperar-se en
casos d’anèmia o debilitat.
- Augmenta la resistència a
les malalties.
- És un bon regulador
intestinal
- Es recomana en l’embaràs
i lactància pel seu gran poder
mineralitzant.
- Aconsellable per l’apatia
sexual y problemes de
pròstata per la seva gran
riquesa en zinc.
- Ajuda a recuperar la gana en persones
malaltes.
- Regula el pes corporal tant en obesitat
com per engreixar.
- Aliment ideal per a esportistes, ja que
augmenta la resistència a l’esforç físic.
- Reforça la memòria.
- Molt útil per als diabètics, ja que ajuda a
regular els nivells de glucosa.
- Gràcies al seu contingut en riboflavina,
vitamina A i zinc ajuda a millorar la visió.
El seu percentatge en hidrats de carboni el
converteix en un complement alimentari
ideal en períodes de poca energia. Conté
un 20% de proteïnes, un gran nombre de
minerals i oligoelements que ajuden a la
funció cel·lular, muscular i esquelètica. La
vitamina B el fa un aliat en fases de
creixement i en l’equilibri del sistema
nerviós.
LA GELEA REIAL: és una substància que
segreguen les abelles obreres (les dides)
per alimentar totes les larves de la colònia
els primers dies de vida i a la reina al llarg
de tota la seva vida. És de color
blanquinós, lleugerament groc i té una
consistència gelatinosa. El seu gust és
entre agre i dolç. En estat pur és molt
àcida, per tant, és molt difícil que es

En general conté :
66 % d’aigua.
Entre el 10 i el 15% de glúcids
(glucosa i fructosa).
Un 4% de greix.
Entre un 13 i un 18% de proteïnes
complertes, a més de minerals i vitamines
del grup B, A, C, D i E.
També conté un factor antibacterià i
antibiòtic.
El més extraordinari de la gelea reial és
que segurament conté alguna substància
encara desconeguda que és la que
produeix benestar a qui en pren i que no té
incompatibilitats ni contraindicacions.
Propietats:
Aporta energia, augmenta la
vitalitat; té efecte estimulant, tonificant i,
fins i tot, euforitzant.
Incrementa la resistència a l’esforç
físic, mental i sexual.
Augmenta la immunitat a les
agressions externes.
Regula la gana, si no en tens
l’augmenta.
Augmenta el nombre de glòbuls
vermells i afavoreix la circulació.
És el suplement ideal per als nens,
ja que és bona per al cervell i afavoreix el
creixement. Pel mateix motiu també ho és
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pels avis, ja que és adequada en nutrició
deficitària i retarda l’envelliment.
La millor manera de prendre-la és fresca,
anant en compte de guardar-la sempre a la
nevera ja que costa de mantenir-la amb
totes les seves propietats a temperatura
alta. La trobarem al mercat de diferents
formes, ja sigui natural, líquida o liofilitzada:
La dosi diària recomanada es d’uns 300 mg
diaris, presos en dejú. Per els nens, la
meitat. L’ideal és prendre-la dos o tres cops
l'any per prevenir la grip i els constipats, en
cas d’esgotament de tot tipus, en
problemes d’ansietat i depressió i també
quan tenim problemes de pell o dels cabells
EL PRÒPOLIS: el seu nom ve de les
paraules gregues pro (davant) i polis
(ciutat), o sigui que és com la muralla de
protecció del rusc. És un material que les
abelles utilitzen per diferents coses, com
ara tapar els forats que hi pugui haver a la
paret, per mantenir la temperatura de
l’interior, per consolidar les cel·les de la
bresca i també per a tapar-les quan hi ha
les larves perquè quedin esterilitzades; per
aïllar els cadàvers dels animals que hagin

És sòlid, enganxós, de color marronós i té
un olor agradable però el gust amargant i
una mica picant (això, varia segons el lloc
de procedència i el tipus d’arbres).
Propietats:
Bactericida,
mata
els
bacteris
responsables de diverses infeccions.
- Antifúngic, útil en les malalties que
provoquen els fongs.
- Antiparasitari, de qualsevol origen.
- Analgèsic i, fins i tot, anestèsic.
- Cicatritzant.
- Reforça el sistema immunitari
- Antioxidant i fins i tot desodorant ja que
desinfecta la boca i l’aparell digestiu.
En el pròpolis tenim doncs un producte
eminentment antibiòtic, amb el qual podrem
ajudar en unes quantes malalties.
- De l’aparell respiratori: angines, faringitis,
grip, sinusitis, otitis, rinitis, etc.
- De la boca: aftes, piorrea, flegmons,
dolors dentals, extraccions, i també per
rentar les dents.
- De l’aparell digestiu.
- De l’aparell genital femení.
- De l’aparell urinari.
- De la pell: micosi, èczemes,
llagues, cremades i ferides.
També
té
una
funció
immunostimulant que aporta
energia a les nostres cèl·lules
i per tant vitalitat. El trobarem
al
mercat
en
diferents
presentacions: En cremes i
ungüents,
en
pols,
en
càpsules per prendre, en
extracte o en esprai.

entrat dins els ruscs, als quals envolten
amb pròpolis, i per protegir l’entrada de
virus i microbis.
El pròpolis és una barreja de gemes
d’arbres com ara pins, bedolls, castanyers i
d’altres que contenen resines balsàmiques;
de grans de pollen, d’aigua i de les
substàncies que segreguen les pròpies
abelles.

LA MEL: la utilització de la
mel per part de l’home es
perd en el temps. S’han
trobat dibuixos, sobre roca,
de l’extracció de mel, que
tenen més de 15.000 anys.
També pintures a Egipte que
tracten
de
l’apicultura;
aquests la col·locaven al
costat de les tombes perquè
al difunt no li faltés menjar en el seu viatge
a l’eternitat. Passats milers d’anys, s’han
obert els recipients i la mel estava encara
en bones condicions.
La mel és un producte que elaboren les
abelles a partir del nèctar de les flors o
plantes i de secrecions produïdes per elles
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mateixes; el resultant l’emmagatzemen als
ruscs, on madura.
És un producte totalment natural, el que no
vol dir que no es pugui adulterar. La seva
composició és variable segons el lloc, el
tipus de flors, el clima, l’estat de la colònia,
etc.
En la seva composició hi trobem:
Fructosa: el 38%, glucosa: el 31% i
d’altres sucres.
Potassi 45 mg, Calci 5 g, Fòsfor 20
mg, Magnesi 3 mg, Ferro 1 mg
Té traces d’altres minerals i de
vitamines i un 1% de proteïnes.
A més, conté gran quantitat
d’enzims que ajuden a digerir-la.
El contingut d’aigua no ha de superar el
20%. També té molta capacitat d’absorbirne més i això pot fer que fermenti.
Altres coses que conté la mel són unes
substàncies bacteriostàtiques, aromàtiques
i pigments que són els que li donen el color
Utilització de la mel:
A la cuina:
Quasi sempre pot substituir el sucre i el plat
tindrà un millor gust.
Els pastissos fets amb mel retenen millor la
humitat, per tant no s’assecaran tant aviat.
Ben mirat tampoc sortirà car, ja que
n’utilitzarem només la meitat del pes del
sucre. Hem de tenir en compte però, que
s’ha de barrejar molt bé ja que costa més
de desfer que el sucre.

Com ja és sabut, la mel cura els atacs de
tos, ja sigui sola o barrejada amb suc de
llimona.
Pel mal de coll o irritació en podem fer
gàrgares amb llimona i una infusió; la
podem utilitzar per calmar els dolors
reumàtics
També és una mica laxant, i anti-anèmica.
A més, augmenta la resistència física i
intel·lectual i estimula el cor.
A la pell:
Si la posem sobre una cremada, disminuirà
la cremor i evitarà que es formi una butllofa.
El mateix fa sobre les picades d’abella.
També cura les ferides.
És el millor hidratant per a la pell seca. Per
les mans fem una barreja de mel i suc de
llimona per tenir-les ben blanques i suaus.
Per la cara fem una mascareta amb mel i
segó, i pel cabell, podeu afegir una
cullerada de mel al xampú habitual.
Amb la mel haurem de tenir en compte
això:
Preserveu-la de la llum, del calor i de la
humitat.
S’ha de guardar en pots de vidre
hermèticament
tancats
per
evitar
fermentacions. I la temperatura ideal, és
d’uns 14 graus.
El meu consell: els mesos d’hivern, una
llesca de pa torrat amb una cullerada de
mel i a sobre una de pol·len, de bon matí,
presa amb un suc de taronja i a córrer....
Esther Pardo Gimeno

-

A la salut:

UN HAIKU.

A les butxaques
guarda tresors daurats,
l'abella amiga.
Carlos Alvarez-Cros
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UNA DE FLORA MEL·LÍFERA.
Quantes vegades hem anat passejant pel
camp i hem vist alguna abella? Segur que
moltes... i també de petits, o no tant petits,
ens hem espantat en veure-les, pensant
que ens podien picar. No hem de tenir por,
perquè no són agressives i no vindran a
fer-nos cap mal. El que fan és anar de
planta en planta i de flor en flor, cercant
menjar, com el preuat nèctar que
produeixen moltes espècies i que per a
elles és vital. Aquesta interacció de
mutualisme que fan les abelles i d’altres
insectes amb les plantes, és molt important
i totalment necessària, perquè mentre elles
es nodreixen xuclant nèctar, s’impregnen
del pol·len que produeixen les flors que
visiten i el transporten a unes altres;
d’aquesta manera totes dues espècies
surten beneficiades, una aconsegueix el
menjar i l’altra ser pol·linitzada.
Podem dir doncs, que les plantes
mel·líferes són aquelles que fan flors que
segreguen nèctar, però també les que són
una font de melada i, per suposat, que
produeixen pol·len. Hem de tenir en compte
també que la quantitat de nèctar que
produeixen varia en funció del moment del
dia, les característiques del terreny i les
circumstàncies meteorològiques. També
cal tenir present que, durant els mesos de
més fred, hi ha plantes en plena floració,
però que la poca activitat de les abelles en
aquest període provoca que no siguin tant
visitades.
A Catalunya hi ha al voltant de 260
espècies
de
plantes
considerades
mel·líferes. Bona part són
silvestres.
Algunes d’aquestes plantes, com el romaní,
la farigola, l’orenga, etc, les podem tenir al
balcó, hort o jardí i així, podem ajudar a

que les abelles tinguin una mica més de
menjar al seu abast, i a nosaltres ens
serviran per cuinar, per guarir-nos o per
gaudir de la seva flaire i aspecte. Els arbres
fruiters també són molt interessants per les
abelles; tarongers, llimoners, cirerers,
pruners i d’altres també seran una bona
font d’aliment per elles. Les flors d’algunes
d’aquestes plantes són de fàcil accés per a
les abelles, en canvi n’hi ha d’altres a les
que els costa o no poden accedir fins el
nèctar ja que el tenen molt al fons i amb la
seva trompa no hi arriben, com és el cas
del xuclamel o d’altres que, per la posició
de la flor, els dificulta la seva extracció,
com es el cas del cirerer d’arboç.
No podem deixar d’esmentar el drama que
suposa l'ús dels herbicides per controlar o
erradicar les (mal) anomenades «males
herbes», un fet molt greu que implica una
pèrdua d'espècies que són font d’aliment
dins del possible radi d’acció de les abelles.
Les plantes moren o no es poden
desenvolupar com cal de forma natural i,
per tant, això suposa que la dieta de les
abelles passi a ser més pobre. Un nou
drama apareix en haver de lluitar contra les
toxines de les substàncies químiques que
es fan servir per controlar les plangues no
desitjades als cultius o a d’altres indrets.
Molt sovint, malauradament, provoquen la
mort de les abelles i d’altres éssers vius.
Passo a incloure un petit recull de plantes
mel·líferes, algunes més indicades per a la
producció de mel d’ús comercial i altres
per a la provisió hivernal d’aliment per a les
colònies d’abelles. Hi faig constar algunes
característiques de la planta i de propietats
medicinals de la mel produïda.

HEURA (Hedera helix) – família: Araliàcies
Planta enfiladissa originària d’Europa que, en estat
silvestre, viu en boscos ombrívols i que és
utilitzada com a planta ornamental. Aquesta
espècie no floreix fins als vuit o deu anys de vida i
les seves petites flors, d’un color verd-groguenc,
estan disposades en umbel·les que formen un
raïm. Són una molt bona font d’aliment tant per
l’Apis mellifera com per d’altres insectes. La mel
resultant és de color ambre fosc, poc olorosa, de
gust especial i té un punt d’amargor. És difícil de
trobar per la poca o gens comercialització que té.
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GIRA-SOL (Helianthus annus L.) - família:
Asteràcies
Originària del nord de Mèxic i l’oest dels Estats
Units. A casa nostra trobem principalment la
varietat cultivada per a fer oli de gira-sol, farratges
per animals o per obtenir llavors. Produeix força
nèctar i pol·len i és molt visitada per l’Apis
mellifera. La mel resultant és de color groc pàl·lid,
de textura consistent, cristal·litza ràpidament, té
ferro i el seu gust deixa el record de la seva llavor,
les conegudes «pipes».

RABANISSA BLANCA (Diplotaxis erucoides) –
família: Brassicàcies
És una planta força abundant que floreix des de la
tardor fins a mitjans de primavera. Es fa en llocs
erms, vores de camins i cultius diversos. La podem
veure entapissant de blanc molts camps de
conreu. Per les abelles i d’altres insectes és un bon
recurs durant els mesos més freds de l’any degut a
la manca de flors d’altres plantes mel·líferes. El
pol·len i el nèctar que segreguen les flors són un
bon aliment per elles. La mel resultant és de color
ambre pàl·lid, de consistència dura i de gust
amarg, però alhora fa sentir una frescor que
desapareix molt ràpid, que ens pot recordar la
mostassa. És estimulant hepàtica, per tant, ajuda a netejar el fetge.
BRUGUEROLA o SAP (Calluna vulgaris) –
família: Ericàcies
Mata que trobem florida als nostres boscos a la
tardor i a principis d’hivern. Les seves flors, que
van del rosa pàl·lid al rosa púrpura, ens alegren
els ulls quan no hi ha gaire plantes florides, i
també als insectes que hi troben en elles una font
d’aliment. Degut a la textura viscosa que té la mel
de bruguerola, als apicultors els resulta més
complicat d’extreure-la en comparació a la d’altres
espècies. Pot ser de color clar fins a un vermell
fosc, fa olor de flors, el gust és fort i cristal·litza
lentament. Té propietats diürètiques, ajuda a
prevenir els càlculs renals i estimula el reg
sanguini. És apreciada en medicina popular per les seves propietats astringents i desinfectants.
CIRERER D’ARBOÇ (Arbutus unedo L.) – família:
Ericàcies
Arbret o arbust perennifoli típicament mediterrani
que, a la nostra zona, és molt comú trobar-lo als
boscos. Les flors, que tenen corol·la urceolada,
són de color blanc trencat i estan agrupades en
ramells pènduls. Produeixen força nèctar i pol·len,
però la posició de les flors li fa difícil a l’abella
mel·lífera arribar fins al seu nèctar. La mel
produïda és de color clar i de gust amarg; té
potassi, efectes astringents i ajuda a millorar
inflamacions de les vies urinàries.
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FARIGOLA o FRIGOLA (Thymus vulgaris) –
família: Lamiàcies
Ben coneguda és la farigola degut als seus usos i
propietats. Es distribueix pel Mediterrani i s’ha
estès per altres zones del món. Aquesta petita
mata fa flors molt aromàtiques, generalment de
color rosa, porpra, violeta o blanc, segons el sòl i el
clima on viu. La mel obtinguda és de textura
densa, d’un gust i olor intens i té un color daurat
amb tons vermellosos. Ens ajudarà a combatre la
fatiga, els trastorns respiratoris, la faringitis,
l’afonia, etc. És un bon reconstituent per després
d’esforços físics i mentals. També la podem emprar externament per desinfectar i cicatritzar
ferides.
TOMANYÍ o CAP D’ASE (Lavandula stoechas L.
subsp. stoechas) – família: Lamiàcies
Aquesta planta perennifòlia, en forma de mata
llenyosa, és comuna als nostres entorns. Les flors
són de color púrpura i s’agrupen en una espiga
terminal de forma tubular sostinguda per un llarg
peduncle. Produeix una mel d'excel·lent qualitat,
però en comparació amb d’altres mels el seu gust
és més variable, segons el tipus de sòl i les
inclemències meteorològiques. El seu color és
daurat i té un suau aroma floral. Va bé per la
bronquitis, la tos i per d’altres afeccions
respiratòries i té propietats digestives.
ESCÀCIA
O
FALSA
ACÀCIA
(Robinia
pseudoacacia) – família: Fabàcies
Arbre caducifoli de fins a 30 metres d’alçada,
originari del centre i de l’est dels Estats Units. Les
flors són blanques, molt aromàtiques i disposades
en gran nombre en ramells pènduls. Segreguen
nèctar en abundància, motiu pel qual són molt
visitades per les abelles. La mel produïda és de
textura fina, de color clar, de gust suau i triga a
cristal·litzar-se degut a l’alt contingut de sucre que
conté. És una mel que va bé pels estats febrils, és
reconstituent i, en contenir ferro, ajuda en estats
de debilitat i d'anèmia.
TIL·LER (Tilia plathyphyllos) – família: Malvàcies
És un arbre caducifoli que pot arribar als 30
metres d’alçada. Distribuït a gran part d’Europa i
l’oest asiàtic. Les flors, aromàtiques i d’un color
verd pàl·lid groguenc, segreguen un nèctar que
s’acumula a la base dels sèpals. La mel produïda
per les abelles és de color groc clar, de gust dolç i
cristal·litza ràpidament. És recomanada pels
estats febrils i grips, (presa amb llimona augmenta
la sudoració), ajuda a enfortir el sistema immune,
tonifica l’estomac i els budells, és antibacteriana i,
per les seves propietats sedants, va bé per calmar
l’ansietat i disminuir l’insomni. És rica en fructosa i
sals minerals.
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ROMEGUERA (Rubus ulmifolius) – família:
Rosàcies
Distribuït per Europa i el nord-est africà, aquest
impenetrable arbust espinós es pot trobar
pràcticament a tots els tipus de sòls, on pot
colonitzar part del terreny. Les flors poden ser
rosades o blanquinoses, les quals proporcionen
nèctar i pol·len durant els mesos d’estiu, quan la
floració d’altres especies és més escassa. Degut
a la seva abundància, la visita està assegurada
tant per part de l’Apis mellifera com per d’altres
insectes pol·linitzadors, on trobaran aliment
durant els mesos mes càlids. La mel d’aquesta
espècie és de color fosc, d’aroma floral i de gust dolç i afruitat, un xic àcid. Té propietats
antioxidants, vitamines, va bé pels refredats, la tos i per les afeccions bucals o de la gola. Les
seves propietats astringents afavoreixen el bon transit intestinal.
AMETLLER (Prunus dulcis) – família: Rosàcies
Arbre fruiter que pot arribar als 10 metres
d’alçada. Originari de l’oest asiàtic i nord-est
d’Àfrica. Conreat a tota l’àrea mediterrània i amb
exemplars que han crescut de forma silvestre. Les
seves flors, poden ser de color blanc o rosat,
surten abans que les fulles entre els mesos de
gener i febrer. Aquesta floració primerenca, aporta
a l’Apis mellifera una de les primeres menges de
nèctar i pol·len, que les donen força per començar
la nova temporada. La mel resultant, va del color
ambre pàl·lid al fosc i de gust dolç o amarg
segons l’arbre. L’aroma es afruitat amb tocs
florals, que ens poden recordar a l’ametlla
amarga. Té propietats antioxidants, va be per la pell, per prevenir cucs intestinals, per ajudar a
millorar la circulació de la sang i per netejar el fetge.
ESTEPA BORRERA (Cistus salviifolius) – família:
Cistàcies
Aquesta mata, distribuïda per la regió
mediterrània, creix en brolles compartint l’espai
amb d’altres espècies com el bruc o el romaní.
Les seves flors blanques són molt obertes i de
fàcil accés per l’Apis mellifera i d’altres insectes,
que la visiten constantment degut a l'abundància
de pol·len que produeixen. Aquesta planta no fa
nèctar, però cal mencionar-la per el gran recurs
mengívol que representa el seu pol·len.
Mònica López García
PUBLICITAT

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

Av. de la Platja, 68, 17249 Castell-Platja
d'Aro, Girona Tf. 972 81 85 43
E-mail: 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
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UN ARBRE
LLENTISCLE – (Pistacia lentiscus)
Català: Llentiscle,
Cornicabra

Mata

de

cabrit,

Castellà: Lentisco, Chameca, Masta
Francès:
Lentisque

Arbre

au

tardor, donant uns fruits verds molt petits,
en drupa que, a mida que van madurant, es
tornen vermells i acaben prenent un color
pràcticament negre. Podem fer servir
aquests fruits com a condiment, tant secs
com frescos. Són un bon menjar per als

mastic,

Anglès: Lentisk, Mastic tree
Occità: Lentiscle, Rastincle
Pertany a la família de les
Anacardiàcies i al gènere Pistacia.
ORIGEN:
de
l’Europa
mediterrània, Nord-Africa i orient.
HABITAT:
viu a
la zona
mediterrània, a màquies, boscos
clars, garrigues, camins, alzinars
litorals i prelitorals, amb més
abundància a prop del mar. La
seva presència es va perdent cap
a les terres d’interior.
ETIMOLOGIA: el nom del gènere,
Pistacia, deriva del «pistacia», en
referir-se a l’arbre o a espècies
similars de pistatxers. El nom de l’espècie,
Lentiscus, també del llatí, significa
llentiscle.
DESCRIPCIÓ: arbust o arbre perennifoli,
que pot arribar fins els 5 m d’alçada.
Comunament creix en forma arbustiva, molt
ramificat però de capçada densa. Les fulles
són compostes, de 6 a 12 folíols amb una
barreja de forma ovalada, el·líptica i
lanceolada, d’un verd lluent que, segons
l'època de l’any té uns tons vermellosos
molt macos. Fulles molt aromàtiques,
resinoses. Es fan servir per fer licors o
aromatitzar-los, entre d’altres coses.
L’escorça de les branques joves és
vermellosa i el tronc principal de color gris.
D’ella s’extrau una substància resinosa
anomenada màstic que és utilitzada en
odontologia, entre d’altres usos.
FLORACIÓ I FRUCTIFICACIÓ: és una
espècie dioica, és a dir, que trobem peus
amb flors femenines, que floreixen entre
abril i maig, i peus amb flors masculines.
Els exemplars femenins fructifiquen a la

ocells, els quals escampen les llavors amb
els seus excrements.
ESPOLI DEL LLENTISCLE: des de fa uns
anys, existeixen bandes organitzades de
persones que han trobat en aquest espoli
una mena de «feina». Es desplacen a
finques privades, boscos o d’altres llocs on
hi ha exemplars de llentiscle, per agafar la
major quantitat possible. El fet de fer
aquesta acció provoca greus problemes a
la natura, principalment per la pròpia planta
i per la destrossa que es fa a d’altres
especies per a poder aconseguir els
exemplars més macos, a més pel fet que
deixen molta brutícia, cordes, restes de
menjar, etc.... El llentiscle aconseguit és
portat als mercats de flors per a la seva
venda i per al seu transport a d’altres
països, com Holanda, on va a parar la
major part. I no passa res. Ni amb les
denúncies dels propietaris de finques
privades, que veuen que els hi estant
destrossant el terreny, ni les d’altres
persones, han aconseguit que això s’aturi.
Aquests camions carregats de la planta,
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passen de país en país sense cap
problema. Tones de llentiscle són venudes
sense aturador. I per què el llentiscle i no
una altre espècie? Doncs perquè el
llentiscle és una planta que, un cop tallada,
dura molt temps verda i es molt utilitzada
en floristeria, per fer garlandes i d’altres
decoracions i, sobretot, per a fer corones

funeràries. Aquest espoli continua i, al no
considerar-la una espècie protegida, no es
fa res davant d’això. Així que, potser dintre
de cent anys, es parlarà d’una planta
anomenada llentiscle i de la seva
escassetat en trobar-la, degut a que, temps
enrere, va ser malauradament espoliada.

Mònica López García

UNA RECEPTA
HIPOCRÀS
La mel és un dels ingredients principals
d’aquesta beguda, coneguda de la
gastronomia
medieval
europea
i
anomenada
pels
antics
Submixtum
aromaticum
vinum,
però
batejada
oficialment amb el nom d’hipocràs.
És un beuratge d’un gust molt
agradable, aperitiu, digestiu i de
virtuts tonificants, considerat, a la
seva època, com a una veritable
poció màgica. Sembla ser que, la
recepta original, vingués de la mà
del metge grec Hipòcrates, però no
està clar que fos ell qui la fes
néixer, encara que, el nom de la
beguda i el seu propi nom, que
pràcticament són iguals, fan pensar
que ja podria ser ell el pare
d’aquesta antiquíssima recepta...
Sigui com sigui, són diverses les
formes de preparar-la, tant pel que
fa als ingredients emprats, com per
a la seva pròpia elaboració. A la
recepta que veureu ara, he fet que
contingui pràcticament tots els
ingredients que es poden trobar a
d’altres receptes. Dir també que,
segons
les
quantitats
dels
ingredients i el temps de maceració,
quedarà d’un gust més fort o més suau,
això ja serà a gust i elecció de cadascú. La
podreu beure calenta, freda o a
temperatura ambient, com aperitiu, com a
postre o com mes vingui de gust. Aquí teniu
la recepta:
Ingredients:
1 litre de vi blanc o de vi negre
200 grams de mel (he fet servir mel de la
Vall d’Aro)
20 grams de gingebre fresc trossejat
1/2 bastó de canyella
10 boles de pebre
1/2 poma vermella, sense pelar i trossejada
(millor que sigui orgànica)

10 granes de cardamom
8 claus d’olor
Procediment: dins d’una ampolla o pot de
vidre adequat, abocarem el vi i afegirem la

mel. Barrejarem molt bé, fins que la mel es
dissolgui. Desprès hi afegim la resta
d’ingredients i ho deixem macerar 3 dies.
Un cop passat aquest temps, ho colarem
bé i ja es podrà embotellar. Es recomana
deixar-ho reposar un mes abans de
consumir-lo. Recordeu que, com passa
amb d’altres begudes o licors, on les
receptes son múltiples, cadascú té el seu
gust i la seva manera de fer, el millor es
trobar el punt que més ens agradi per
aconseguir una beguda única i autèntica!
Mònica López García
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UNA DE FOTOGRAFIA DE NATURA.
EL REPORTATGE FOTOGRÀFIC
Amb un conjunt de fotografies podem
narrar una història com si d’un llibre es
tractés. Només cal que busquem els
aspectes claus d’aquesta història i plasmarlos en cadascuna de les fotografies d’una
manera entenedora, emocional i fidedigna,
tot seguint l’estructura bàsica d’un text:
plantejament, nus i desenllaç. Sembla fàcil,
no?
Per a mi, el reportatge és el gran repte de
tot fotògraf. Tant sigui en la natura com en
àmbits
més
fotoperiodístics, la manera
com representem els fets
reals a través de les
imatges és clau per a que
la història que vulguem
relatar arribi al cor dels
«lectors».
I
és
que
cadascuna de les imatges
ha de tenir un valor
informatiu per ella mateixa,
transmetent part de la
història, però serà la
totalitat del conjunt de
fotos
la
que
haurà
d’explicar la notícia, el
missatge o el fet.
Si algun dia ens tirem a la
piscina, abans de tot,
haurem
de
fer
la
planificació del projecte,
un esborrany. Per començar a treballar, és
imprescindible tenir molt clar perquè el
realitzem, quins objectius ens proposem,
quines emocions volem despertar i a quin
públic va dirigit. També decidirem quantes
fotos hi aniran, quines seran les diferents
escenes i com serà cadascuna d’elles. Si
les acompanyarem d’algun text o no, quin
material tenim o necessitem, de quant de
temps disposem, etc. Amb tot, a l’hora
d’explicar la història, i com si d’un conte es
tractés,
hi
haurem
d'incloure
uns
personatges principals (els que van
apareixent durant tota la història) i uns de
secundaris, una o vàries localitzacions
reals i una línia temporal que li doni sentit. I
tot plegat ho haurem d'adobar amb una
narrativa visual intel·ligent, i la composició i
la tècnica fotogràfiques que creiem més
adequades.

El reportatge fotogràfic és una de les
principals eines de la fotografia de natura
de conservació. Aconseguir impactar a la
població, als governs o als mitjans de
comunicació de forma visual amb la nostra
història és clau per defensar un territori,
conservar una espècie en perill o denunciar
qualsevol fet. Ja ho diuen, vale más una
imagen que mil palabras. Organitzacions
no governamentals per la defensa del món
natural com WWF (Fons mundial per la

natura), SEO-Birdlife, Greenpeace, per
exemple, i infinitat de plataformes i
associacions arreu del món, recorren a
fotògrafs professionals especialistes en
storytelling per reportar el millor possible
les seves croades i, així, despertar l’interès
i la sensibilització necessàries per buscar
solucions.
Tot un repte. I serà que aquí, a la Vall
d’Aro, no en tenim de croades.
Constantment vivim canvis de paisatge
insostenibles per a la biodiversitat,
faunicidis a les carreteres, incompliments
de normes i regulacions en el medi
natural… No sé a què esperem per explicar
les nostres «historietes» i fer-les arribar
més enllà del nostre melic.
Rosa Matesanz Torrent
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UNA DE FOTOGRAFIES BONIQUES O CURIOSES...
... de la Núria Formatger Masferrer

Sessió d’estiraments d’un martinet
blanc (Egretta garzetta), a la
desembocadura del Ridaura, el
29/01/22.
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... de la Mònica López García

Empusa (Empusa pennata), a
la Casanova, Sant Feliu de
Guíxols, el 25/12/21. ►

◄ Eriçó comú, (Erinaceus
europaeus), menjant pinso
de gat, a S'Agaró el
21/12/21.

Larva de cuca de llum
mediterrània,
(Nyctophila
reichii), a Sta Crsitina d'Aro,
desembre de 2021. ►
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... d’en Carlos Alvarez-Cros

◄ Mascle d’ànec collverd
(Anas platyrhynchos), a la
bassa del Dofí de Castell
d’Aro, el 04/02/22.

Becadell
comú
(Gallinago gallinago), a
la bassa del Dofí de
Castell
d’Aro,
el
14/02/22. ►

◄ Mascle de xarxet comú
(Anas crecca), a la bassa
del Dofí de Castell d’Aro,
el 21/02/22.
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... de la Rosa Matesanz Torrent

Bruna de bosc (Pararge aegeria) alimentant-se
del nèctar de les flors d'un gatell, a la bassa de
can Duran del Gatellar, el 20/02/22. ►

◄ Borinot (Bombus sp.) que va quedar penjat
d'una pota i va aprofitar per netejar-se, a la
bassa de can Duran del Gatellar, el 20/02/22.

Abella de la mel (Apis mellifera) cercant flors
carregades de nèctar, a la bassa de can Duran
del Gatellar, el 20/02/22.►
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UNA IMATGE VAL MÉS QUE...
El 18 de desembre, al Parc dels
Estanys de Platja d’Aro, es
detectà un mascle d’ànec mandarí
(Aix galericulata). Aquesta és la
tercera
observació
d’aquesta
espècie originària de l’Àsia
oriental, que no es citava a la Vall
des de l’hivern 2003-4. Aquest
ocell, que va romandre a casa
nostra fins al 23 de gener,
probablement procedís d’alguna
de les poblacions establertes al
Regne Unit o a Europa Central ►

◄ Una anella (R001152) que
havia estat posada a un mascle
adult d’òliba (Tyto alba), el
23/03/21, que criava a una caixa
niu instal·lada prop de can Batet, a
Castell d’Aro, i que l’any passat va
fracassar en la cria, va ser trobada
a uns 2,3 Km de distància en línia
recta, el 07/01/22, prop de Roca
Rodona, a Santa Cristina d’Aro,
per en Xavier Viñas, dins una
egagròpila de duc (Bubo bubo), Un
excel·lent
exemple
de
la
interessant informació que pot
proporcionar l’anellament científic
d’ocells.

Les baixes temperatures del mes
de gener glaçaren la superfície
d’estanys i basses, obligant als
ocells aquàtics a buscar els
racons que encara no s’havien
glaçat, tal com mostra la imatge
de la bassa del Dofí, presa per
Carlos Alvarez-Cros, el 17/01/22.
►
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◄ El 19/02/22, el nostre company
Xavier Salvador Costa, fotografià un
nou opistobranqui per la Vall d'Aro,
Philinopsis depicta, a la Platja de Sant
Feliu de Guíxols.

Aquest fotograma d’un vídeo pres amb una
càmera trampa, el 26/02/22 a Sant Feliu de
Guíxols, demostra l’èxit del suport alimentari
(cedit pel Centre Recuperació de Fauna
Salvatge dels Aiguamolls de l’Empordà)
aportat artificialment, per un equip del
nostre Grup, a una femella de duc (Bubo
bubo) que, tenint petits ja nats, havia perdut
el mascle, la qual cosa comprometia
seriosament la supervivència de la llocada.
Que sapiguem, és una actuació sense
precedents en aquesta espècie. Bona feina!
►

CARTES DELS LECTORS
Podeu adreçar els vostres escrits per aquesta secció al correu: grupnaturasterna@gmail.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’ASTRONAUTA IDIOTA
Mesurem la nostra quotidianitat segons el
temps que triga el nostre planeta en donar
una volta sobre sí mateix, i les nostres
vides en les vegades que aquest planeta
ha donat una volta, amb nosaltres a sobre,
al voltant del sol. Arrossegant els seus
planetes, la nostra estrella es mou al
voltant del centre de la seva galàxia, que a
la vegada s’allunya del centre de l’univers.
Ben mirat només som això, uns viatgers en
l’espai dins una petitíssima nau espacial,
incapaços de controlar el seu rumb.
Sembla, a més, que no sols no controlem el
rumb sinó que tampoc som capaços de
mantenir la nau en bones condicions per tal
de garantir la nostra pròpia supervivència

com espècie. Ni la de la nostra ni la de
moltes
altres
espècies,
que
ens
acompanyen en aquest viatge.
Les agències espacials seleccionen amb
molt rigor i molta cura els aspirants a
astronauta per tal de minimitzar els riscos a
bord de les seves naus. La natura, en
canvi, treballa a la inversa, eliminarà sense
miraments i en ple viatge els astronautes
que no tinguin cura de la nau, que seguirà
impertèrrita el seu rumb. I, sabent això,
nosaltres
(que ens
auto-anomenem
sapiens), és que som idiotes.
Carlos Alvarez-Cros
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STERNA EN ACCIÓ
El 12 de desembre, veié la llum el dinovè
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 desembre, el nostre Grup, organitzà
una primera sortida de prova en vaixell per tal
d’observar aus marines, amb la intenció de repetirla periòdicament en cas d’èxit.
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El 22 de desembre,
alguns membres del nostre
Grup muntaren un taller de
manualitats pels més petits,
a Castell-Platja d’Aro.

A finals de desembre aparegué el 2n Butlletí del
CAC (Comité Avifaunístic de Catalunya). Dins ell,
trobem l’informe «Ocells rars a Catalunya. Informe
del Comitè Avifaunístic de Catalunya 2015, 2016 i
2017», que inclou diverses homologacions de
rareses a nivell català citades a la nostra Vall per
membres del nostre Grup. Es tracta de les espècies
següents: Larus argentatus (gavià argentat de potes
roses), Larus cachinnans (gavià caspi), Lanius
senator badius (capsigrany balear), Muscicapa
tyrrhenica balearica (papamosques gris balear),
Anthus richardi (piula grossa), Motacilla citreola
(cuereta citrina) i Bucanetes githagineus (pinsà
trompeter).
Podeu trobar la publicació completa a l’enllaç:
http://www.ornitologia.org/mm/file/quefem/monitoratg
e/seguiment/cac/cac_butlleti2_desembre_2021.pdf

El 28 de desembre,
TV Costa Brava, emeté el
programa
Generacions
d’Aro, en el que els
nostres companys Jaume
Ramot i Aitor Tendero
reflexionaren sobre el
passat, el present i el
futur del medi ambient de
casa nostra.
Aquí teniu l’enllaç:
https://www.tvcostabrava.com/gerard-rius/medi-ambient/natura/generacions-daro---capitol-06--medi-ambient

Pàgina 41 / 48

Sterna, la revista

020. Desembre/2021 – març/2022

El 7 de gener, veié la llum un nou Anuari
ornitològic i naturalístic de la vall del Ridaura, on
es recull les observacions més interessants del
2021. La millor manera de col·laborar en el
proper, que ja ha començat el seu període de
gestació de 12 mesos, és introduir les vostres
observacions al portal Ornitho.cat. Aquí, a més,
passaran a engruixir les bases de dades
catalanes. Aquestes sovint són font de consulta
per part de les administracions i diverses entitats,
per prendre tota mena de decisions. Penseu que
el que no figura a les bases de dades, és com si
no existís...
Podeu trobar aquest i tots els altres anuaris a:
https://ocellsvallridaura.cat/anuaris-ornitologics-inaturalistics-de-la-vall-del-ridaura

El 8 de gener, alguns membres del Grup
portaren a terme el cens d’aquàtiques i marines
hivernants a la vall del Ridaura. El resultat, junt
amb els d’altres anys, està disponible a:
https://ocellsvallridaura.cat/censos-dhivernants

El 9 de gener, s’alliberà un
cigne mut (Cygnus olor) al Parc
dels Estanys de Platja d’Aro.
Aquest
ocell,
d’origen
desconegut,
procedeix
del
Centre de Recuperació de
Fauna del Parc dels Aiguamolls
de l’Empordà, on es portà
després de ser rescatat per les
nostres
companyes
Nicole
Simone Krusch i Esther Callol a
una platja baix-empordanesa.
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Enguany el nostre Grup ha
adquirit material per la realització
de treballs verticals, per tal de
poder seguir amb el projecte de
seguiment del duc (Bubo bubo) al
Baix
Empordà.
Consta
principalment d'un EPI (Equip de
Protecció Individual) i de material
divers (cordes, mosquetons, etc.),
que permetrà arribar a zones de
difícil accés, cosa que fins ara no
es podia realitzar. Això suposarà
un canvi substancial per tal de
garantir la seguretat de l'equip
humà de seguiment, i un gran
avenç en l'autosuficiència. Tot
plegat suposarà un increment de la
prospecció de territoris en zones complicades. D'aquesta manera s'augmentarà el coneixement
del duc al Baix Empordà per tal de millorar la conservació de l'espècie.

El 7 de febrer, veié la llum el vuitè número
de la revista ArtSterna. Aquesta volta amb els
arbres com a tema central.
El podeu trobar a aquest enllaç:
https://es.calameo.com/read/006243056c7b15bd9
6ebe
o en format PDF a:
http://www.grupnaturasterna.org/artsterna/

A mitjan febrer, davant l’imminent
remodelació o enderrocament d’una casa
de Sant Feliu de Guíxols, a les golfes de
la qual es refugiava i criava una parella
d’òlibes (Tyto alba), mentre no hi eren,
membres del nostre Grup procediren a
segellar els forats d’accés, abans que
comencés
el
període
reproductor.
Properament, s’instal·larà una caixa niu a
les rodalies del lloc.
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A mitjan febrer, davant del fet inesperat de
la mort del mascle d’una parella de ducs (Bubo
bubo), es fa palesa la necessitat d’aportar
recursos alimentaris addicionals a la femella
perquè pugui treure endavant els dos polls, ja
nats. A tal fi, el nostre Grup, adquirí un
congelador que, a banda de servir per
emmagatzemar les preses pel duc, també podrà
servir per guardar el peix que serveix d’esquer
per les sortides ornitològiques en vaixell,
cadàvers en espera de necròpsia, etc.

El 3 de març, el nostre
president, Jaume Ramot,
acudí a TV Costa Brava, on
li van fer una entrevista.

El 5 de març,
membres del nostre
Grup col·laboraren en
la 5a Caminada per la
Igualtat de la Vall
d’Aro,
organitzada
conjuntament
pels
municipis de la Vall
d'Aro: Sant Feliu de
Guíxols, Castell-Platja
d'Aro i Santa Cristina
d'Aro.
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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 ajuts públics. 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 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!
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PRIMER ANIVERSARI DE L’ASSOCIACIÓ JUNTA D’ARBRES
Al març del 2021, neix l’Associació Junta d’Arbres a Calonge i Sant Antoni.
L’objectiu fundacional és fomentar valors associats a la Natura, que
considerem que poden ser un nucli vertebrador a les comunitats humanes.
Volem exaltar la «Vida Sensible» que tenim a prop de casa. Tota aquesta
Natura, petita o gran, plantes o animals que formen part del nostre món i ens
aporta harmonia i salut, com a exercici de reciprocitat, necessita protecció. La
millor manera de fer-ho és respectant-la, coneixent-la i fent-la visible per tots.
Hem dissenyat dues vies d’actuació on portar a terme els nostres objectius:
1.
Crear una plataforma ciutadana amb la finalitat de promoure els beneficis profunds,
espirituals i saludables del contacte amb la Natura i la biodiversitat.
2.
Col·laborar amb ajuntaments i associacions naturalistes, per a protecció del territori i
dels valors naturals i culturals de les Gavarres Marítimes.
Durant l’any 2021 ja vam generar diverses actuacions:
EDUCACIÓ: Projecte Guardians del Bosc Urbà.
Vam realitzar tallers a infants de 1r d’ESO de l’Institut
Puig Cargol de Sant Antoni de Calonge,
d’apropament respectuós a la Natura.
SALUT: Sortides Contemplatives dels Arbres
Singulars de Calonge i Sant Antoni. Sortides
guiades. Vam incloure aspectes històrics i culturals
del poble. Recorreguts Contemplatius i de Silenci i
per veure la Sortida del Sol. També, amb
l’Associació Càrites de Palamós, Banys de Bosc al
parc dels Països Catalans a Palamós.
SOCIAL: moció i aprovació, pel govern de Calonge i
Sant Antoni de la proposta «Banc de Terres». El
propòsit és relacionar propietaris de terres ermes,
que no les poden cuidar, amb persones que desitgin
generar projectes en aquestes terres amb dos
requisits: sostenibilitat i producció ecològica.
CULTURA: actes durant la Setmana Internacional
del Medi Ambient. Van participar els comerciants de
Calonge i els de Sant Antoni engalanant els seus
aparadors amb poemes sobre Natura.
INFRACCIONS A LA NATURA: som una associació de referència a Calonge i Sant Antoni,
davant situacions d’agressió mediambiental. Hem transmès denúncies al consistori, amb
resposta positiva, però tenim situacions no resoltes, com els passos canadencs de la zona
Coma de Fonts, la tala de dos entranyables eucaliptus i la parcial tala d’una pineda. Això
ens va generar desconfort, debat a la població i tristor.
Tenim ja projectes pel 2022 i és motivador que la regidoria de medi ambient de Palamós ens
hagi contactat, per a col·laborar amb ells amb Banys de Bosc a Palamós. Com associació,
estem oberts a cooperar amb municipis que creguin que podem ajudar a impulsar el contacte
de les persones amb la Natura.
Gràcies als Arbres i al Bosc i als Animals del municipi que ens han inspirat i ens acompanyen
en els moments de dubtes i esgotament.
Podeu contactar amb nosaltres a juntadarbres@gmail.com si voleu informació o associar-vos.
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Vols ser soci/a de Sterna? És gratis!
Si vols ser soci del Grup de Natura Sterna només ens has d'enviar un correu electrònic a
l'adreça: grupnaturasterna@gmail.com amb aquestes dades:
Nom i cognoms
DNI
Adreça de correu electrònic
Telèfon mòbil
Telèfon fix

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

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

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

puntual,

posa’t

en

contacte

amb

nosaltres

a

Si vols col·laborar en la revista, tens alguna idea interessant o
algun suggeriment o proposta, fes-nos-ho saber. Envia un
correu a: grupnaturasterna@gmail.com
Estigues informat del que fem i del que passa a la vall al web
del Grup: http://www.grupnaturasterna.org/ i a:
https://es-es.facebook.com/Grup-de-Natura-Sterna164351910300211/
: @grupnaturasterna
SOLUCIÓ A LA SOPA DE LLETRES I A L'ENDEVINALLA
I
R
B
A
P
I
O
U
R
R
A
R
I
B

P
O
A
R
X
E
B
I
T
A
R
A
M
I

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

A
E
U
Q
E
A
E
T
A
A
X
P
A
Z

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

I
E
C
C
I
O
A
F
Q
R
O
L
F
I

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

E
N
U
T
A
B
I
L
G
M
E
E
U
C

A
A
I
N
R
C
E
T
E
C
R
N
I
R

R
E
R
E
I
A
R
L
E
B
E
M
R
I

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

A
C
A
I
U
F
I
R
S
A
G
N
V
A

A
I
P
L
O
R
A
A
F
A
U
E
I
G

N
E
Z
A
T
O
N
T
A
R
E
C
Z
A

LES ABELLES

Pàgina 47 / 48

Sterna, la revista

020. Desembre/2021 – març/2022

UNA DE TALENT.
...de Miguel Ángel Fuentes Rosúa

Perdiu blanca (Lagopus muta)
Obra de 42 × 59,4 cm. i de tècnica mixta (any ≅ 2005). La base és aquarel·la, que permet jugar
amb les transparències en les plomes i la textura de les roques, que després s'ha enriquit amb
pintura al tremp i pintura acrílica, més opaca i amb uns colors més brillants i saturats. El fons
difuminat s'aconsegueix utilitzant pintura al tremp amb un aerògraf i un compressor casolà fet
amb el motor reciclat d'una nevera vella.
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