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EDITORIAL
Crec que l’editorial d’aquest número de
Sterna, la revista no podria ser altra que la
transcripció del discurs d’inauguració de
l’ampliació del Parc dels Estanys. Un
projecte del que ens hem de sentir tots
molt orgullosos.
Benvolguts companys: pocs recorden que
el 2001, en una acte semblant al d’avui,
alguns dels aquí presents escoltàvem
atònits i contrariats el primer projecte per
aquest mateix espai on estem avui.
Preveia, aquell projecte, una zona
recreativa cimentada amb parc aquàtic
inclòs i barbacoes. Parc Central s’havia de
dir.
Gràcies a la tenacitat del Grup de Natura
Sterna, la pressió social i la crisi de la
bombolla immobiliaria, durant el canvi de
segle, aquell despropòsit ambiental va
anar pel pedregar.
Fa 13 anys, hi
tornàvem a ser, aquest cop contents i
emocionats, inaugurant aquest estimat
Parc dels Estanys. Un indret que, no en
tingueu cap dubte, ha esdevingut, l’atractiu més valuós i saludable del nostre municipi. Per una
vegada, hem sabut transformar, entre tots, una infraestructura hidràulica necessària, en un petit
tresor natural. De tots és el mèrit d’haver aconseguit recuperar una gran part de la biodiversitat
perduda anys enrere i al mateix temps, iniciar una difícil transició d’una oferta turística abocada
a la globalització i la mediocritat, cap a un model més sostenible i de futur.
En uns moments en que Catalunya ha perdut de mitjana el 54% de les poblacions de fauna
salvatge que viuen en rius, llacs i aiguamolls, en els darrers 18 anys, Castell Platja d’Aro i
S’Agaró pot dir que ha treballat per augmentar la seva biodiversitat gràcies a espais com
aquest. La llúdriga, el martinet ros, les fotges, els ànecs cullerots i fins a 250 espècies d’ocells,
han pogut, d’una forma o altra, aprofitar el nostre esforç. Tantmateix, a les portes d’un canvi
climàtic que ens hauria de preocupar molt més del que sembla, espais com aquest compleixen
i, sobretot, compliran un paper imprescindible. Per tant, no és agosarat dir que els veïns que
realment requeriran de la feina que estem fent avui, encara no han nascut. I això ens ha
d’enorgullir.
Avui, inaugurem la segona fase d’aquest parc. Una ampliació que ens acompanya en un nou
projecte de recuperació molt interessant. En aquest sentit, un informe de l’OMS, conclou que la
biodiversitat urbana i el contacte proper de la natura, és imprescindible per la salut i l’estat
anímic de la societat. És per això, que en aquesta segona fase, intentem donar una empenta a
tota una sèrie de grups d’animals i plantes que sovint passen molt desapercebuts, malgrat que
la seva tasca ecosistèmica és vital. Murs de pedra seca pels rèptils, una bassa temporal, lliure
de peixos, pels amfibis, hotels d’insectes o prats florits. Tot emmarcat amb flora estrictament
autòctona.
Mai, la lletra d’una cançó tindria tant sentit com avui, mirant aquesta feina feta i a tots aquells
que s’hi atansin, el vent els portarà els versos de l’estimat Jaume Sisa: Benvinguts, passeu
passeu, que casa meva és casa vostra, si es que hi ha... cases d’algú.
Moltes gràcies per la vostra atenció.
Jaume Ramot García,
president del Grup de Natura Sterna.
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UN CONVIDAT: MONTSERRAT VILÀ PLANELLA.
Nascuda a Figueres l’any 1965.
Des de molt petita al seu poble
de l’Empordà, La Selva de Mar,
la natura va formar part dels
seus jocs i entreteniments.
Reconeix
que
a
l’Institut
Alexandre Deulofeu de Figueres
va tenir molt bons professors
que li varen reforçar la vocació
per la Biologia que va estudiar a
la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) on també s’hi
va doctorar. Actualment és
professora de recerca de
l'Estació Biològica de Doñana
(EBD-CSIC).
Després
d'un
postdoctorat a la Universitat de
Califòrnia a Berkeley es va
reincorporar al Centre de
Recerca Ecològica i Aplicacions
Forestals (CREAF) com a
Secretària Científica i va exercir
de professora d'ecologia a la
UAB. A l'EBD-CSIC ha estat
Vicedirectora d'Investigació. És
professora associada de la Universitat de
Sevilla i professora del Programa de
Doctorat de la Universitat Pablo de Olavide
de la mateixa ciutat. Recentment, ha estat
guardonada amb el Premi Nacional
d'Investigació «Alejandro Malaspina» 2021,
en l' àrea de Ciències i Tecnologies dels
Recursos Naturals
Es experta en la biologia de les espècies
exòtiques invasores. La seva recerca ha
proporcionat una visió holística sobre 1) els
factors ecològics i socioeconòmics que
determinen les invasions, 2) els patrons d'
invasió a escala nacional, regional i
europea, i 3) els impactes de les invasions
en la biodiversitat i els serveis ambientals.
Amb 12 tesis doctorals dirigides, més de
200 articles ISI, més de 40 capítols de llibre

i 7 llibres editats, es troba entre l'1% dels
investigadors mundials més influents en
l'àrea d'ecologia/medi ambient.
Compromesa amb la transferència del
coneixement per a la gestió i les polítiques
ambientals, és membre del Fòrum Científic
per a la Regulació EU sobre Espècies
Exòtiques Invasores. Ha coordinat el primer
llistat de plantes amb potencial invasor per
a Europa. Amb IUCN ha desenvolupat
protocols d'anàlisi de risc que prioritzin les
espècies invasores en funció dels impactes
que puguin ocasionar. Com a membre
científic
de
la
Plataforma
Intergovernamental sobre Biodiversitat i
Serveis dels Ecosistemes (IPBES) està
realitzant un diagnòstic global sobre els
impactes de les invasions biològiques en la
natura i el benestar de la gent.

Enllaç al seu web: http://www.montsevila.org
Enllaç a publicacions: https://scholar.google.com/citations?user=HTWItgUAAAAJ&hl=es
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LES FIGUERES DE MORO AL NOSTRE ENTORN.
Moltes plantes exòtiques s’han introduït per
motius molt sofisticats. Per exemple, les
figueres de moro (Opuntia ficus-indica) van
cridar l'atenció dels exploradors espanyols,
no per la seva naturalesa vegetal, sinó pels
seus insectes paràsits. Aquests insectes
són cotxinilles (Dactylopius coccus) que
s'alimenten de la saba de la planta. El cos
de les femelles té àcid carmínic, una
substància de la qual es pot extreure un tint
vermell. Aquest tint natural va ser tan
apreciat que els pobles asteques a Mèxic
utilitzaven les cotxinilles en pes com a
moneda per retre els seus tributs al seu
emperador Moctezuma.

transformar en altres tipus de cultius, però
grans extensions van ser abandonades
afavorint l'expansió de la planta als hàbitats
naturals, molt d’ells de gran valor per les
plantes endèmiques que hi viuen.
La presència de figueres de moro en el
nostre paisatge s'ha mantingut fins als
nostres dies. La percebem com una planta
típica del nostre entorn que al llarg de tres
segles ha estat fotografiada i pintada pels
més il·lustres artistes. Aquest cactus ha
estat introduït en moltes altres regions
mediterrànies i semiàrides del món per a
altres finalitats. Per exemple, com a planta
ornamental, com a tanca natural per llindar

Els colonitzadors espanyols van veure un
gran valor econòmic en aquest tint obtingut
de la cotxinilla per a la indústria tèxtil i van
adquirir el monopoli de la seva cria en
grans plantacions principalment a Oaxaca.
Econòmicament, el comerç de la cotxinilla
va ser la segona matèria primera més
important després de l'or i de la plata.
Aquests insectes eren tan valuosos que els
comerciants de tot Europa anaven a
Sevilla, l'única ciutat espanyola amb el
privilegi de comerciar amb Amèrica, per fer
transaccions amb aquest producte. El tint
vermell carmí aviat es va convertir en un
article de luxe en la indústria tèxtil i per a
l'ús de pintors. Per entendre la seva
importància en l'estatus social de la gent
només cal fixar-se en el color de la
vestimenta dels quadres dels pintors
sevillans del barroc com Murillo o
Velázquez. Marrons i ocres per a "el poble"
i vermells per a la noblesa, l'exèrcit, el
clergat i alguns sants, clar.
En resposta a les demandes de la indústria
tèxtil, al voltant de 1820 es va decidir
introduir figueres de moro a Espanya per
criar els insectes cotxinilla. Inicialment
només es van introduir 8 plantes, el mateix
any els insectes es van reproduir i en pocs
anys els cultius s’estengueren a altres
regions d’estius calorosos i hiverns
temperats. La producció a Canàries va tenir
tant èxit que a finals del segle XVIII era el
principal productor mundial. Es van
exportar milers de tones d'insectes. No
obstant això, la demanda de la producció
de cotxinilla va disminuir quan van
aparèixer els primers tints sintètics basats
en anilines. L'agricultura canària molt
dependent del monocultiu d’aquesta planta
es va desplomar. Molts terrenys es van

propietats, per al consum dels seus fruits o
farratge per al bestiar. Aquest cactus te una
reproducció vegetativa molt exitosa.
Qualsevol fragment té la capacitat
d'arrelar. A més a més, els seus fruits són
dispersats per una munió de diferents
vertebrats des de senglars fins a estornells
passant per guineus.
Els seus beneficis per al bestiar han estat
sobreestimats. La planta té un baix valor
nutricional i les espines i els pèls de les
plantes poden lesionar els animals que s’hi
apropin. Les pastures envaïdes són
evitades pels pastors. A finals del segle
XIX, a Austràlia i Sud-Àfrica, els agricultors
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es van veure obligats a abandonar grans
extensions de pastures envaïdes i l'espècie
va ser declarada plaga. A l’estat espanyol,
està llistada com a planta invasora i per
tant està prohibit que es planti o es
comercialitzi.
Històries semblants s'ha repetit amb
moltíssimes altres espècies exòtiques, i en
moltíssims altres racons del planeta.

Introduïm espècies exòtiques amb la nostra
millor intenció, com a font d'aliment, com
espècies de companyia, per raons
estètiques i d'esbarjo, però moltes
s'expandeixen i escapen més enllà d'on
van ser plantades, criades o confinades
causant impactes tant ambientals com
socioeconòmics imprevisibles.
Montserrat Vilà Planella

UN PERSONATGE
RAMON MARGALEF LÓPEZ (1919-2004)
Nascut a Barcelona, és considerat un dels
científics més importants de Catalunya i
Espanya de tots els temps i un dels pilars
de l'ecologia del segle XX a nivell mundial.
Desprès que la Guerra Civil espanyola
interrompés els seus estudis, el 1949, es
va llicenciar en ciències naturals a la
Universitat de Barcelona. El 1952 es va
doctorar a Madrid. El 1967 es convertí en
el primer catedràtic d'ecologia d'Espanya, a
la Universitat de Barcelona. Va publicar
més de quatre-cents articles sobre biologia
marina, limnologia i ecologia general. Va
rebre multitud de guardons nacionals i
internacional de gran prestigi, així com
diversos doctorats honoris causa. Era
capaç de relacionar diferents aspectes de
la biologia, la geologia, la física i la
química. És coneguda també la seva
faceta de constructor d'artefactes. Es va
construir el seu primer microscopi a partir
de peces de segona mà i inventà diversos
aparells de processament de dades o
d'obtenció de mostres. Aplicava a l'ecologia una frase popular en la física: «Un bon ecòleg ha
de ser capaç de collar cargols amb un martell i clavar claus amb un tornavís».
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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PORTADES INVASORES
Quan, a mitjan gener, vaig decidir que el
tema central d’aquest número estaria
dedicat a les espècies exòtiques invasores,
vaig buscar quines espècies eren
considerades així, per tal de cercar alguna
imatge al meu arxiu personal amb la
finalitat d’il·lustrar la portada. Si no en
trobava cap, segur que algun company
me’n cediria alguna.
Al web del Departament de Medi Ambient i
Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, vaig trobar que, segons el
Projecte Exocat, fins al 2019, hi havia
citades un total de 1.625 espècies
exòtiques al territori català. D’aquestes, un
total de 190 (l’11,7%) tenen un
comportament
invasor.
I
és
clar,
malauradament, de candidats a la portada
no me’n van faltar. No vaig arribar a
buscar-les totes i em vaig limitar a cercar
exemples dels diferents tipus d’organismes.
De les imatges escollides vaig triar-ne una
a l’atzar. I aquest va voler que fos el cranc
vermell o cranc de riu americà
Procambarus clarkii. Aquestes són les
dades que proporciona l’esmentat web del
Departament
de
Medi
Ambient
i
Sostenibilitat (dades que també aniré
transcribint per les altres espècies):

Distribució original: Sud-est dels Estats
Units.
Vies d’entrada i expansió:
Introducció intencionada per a l'explotació
comercial i per a l’aqüicultura.
Impactes:
Provoca la desaparició del cranc autòcton:
competició per aliment i recursos i
modificació de l’hàbitat.
Pressió sobre macròfits, insectes aquàtics,
cargols, larves amfibis...
Transmissor del fong Aphanomices astaci
al cranc autòcton.
Deteriora la xarxa alimentària i la vegetació
aquàtica.
Ocasiona danys a la producció d’arròs.
Danys als sistemes de rec, drenatges,
canals, sèquies... Crea elevat nombre de
túnels.
Impacte sobre la pesca. Acumula metalls
pesants
i
toxines
produïdes
per
cianobactèries que poden ser transmeses
als consumidors, inclosos els humans.
Aquí van algunes de les «nostres»
espècies invasores amb les imatges (totes
preses a la Vall, que podrien haver estat
portada.
Per començar, un dos per un:

Visó americà. Distribució original: Amèrica del Nord
(Canadà i Estats Units).
Vies d’entrada i expansió:Granges de pell.
Alliberaments intencionats o fugues de granges.
Impactes: Molta afectació a la fauna nativa,
especialment al visó europeu.
Danys a la pesca, aus de parcs, rata mesquera, rata
d’aigua, turó, cranc autòcton...
Depredació d’aviram i altres animals domèstics.
Carpa. Distribució original: Europa oriental i oest d’Àsia.
Vies d’entrada i expansió: introduïda des de l’època
romana, especialment durant l’edat mitjana: aqüicultura,
pesca esportiva, aquariofília.
Impactes:
Greus impactes a l’ecosistema.
Altera el fons aquàtics i n'elimina la vegetació arrelada. Augmenta la terbolesa de l’aigua.
Disminueix l’aliment per altres espècies de peixos.

Pàgina 7 / 43

Sterna, la revista

021. Març - juny/2022

Oca d’Egipte. Distribució original: Àfrica subsahariana.
Vies d’entrada i expansió:
Espècie ornamental. Col·leccions privades i parcs
urbans.
Fugides o alliberaments voluntaris d’exemplars
mantinguts en captivitat, col·leccions privades.
Impactes:
Espècie agressiva que hibrida amb altres espècies
d’oques i ànecs i competeix amb la fauna nativa pel
menjar i els llocs de nidificació.
Durant el període de nidificació és molt agressiva i
desplaça altres ocells.
En gran nombre provoca alteració d’hàbitat, produeix
sobrepastoreig, eutrofització i propagació de malalties.
Plaga agrícola.

Cotorreta de pit gris. Distribució original: Amèrica del
Sud.
Vies d’entrada i expansió
.
Ocell de gàbia.
Fugides
o
alliberaments
mantinguts en captivitat.

voluntaris

d’exemplars

Impactes:
Competència tròfica amb altres espècies. Desplaça a la
merla i la garsa.
Danys a la vegetació.
Danys a cultius, principalment fruites i verdures, blat de
moro..
Molèsties pels sorolls.
Nius a torres elèctriques, degradació del mobiliari urbà,
risc de caiguda de nius voluminosos (>100 kg) sobre
persones, danys a arbres monumentals.
Transmissió de malalties: psitacosi.

Tortuga de Florida. Distribució original: Nord-est
d’Amèrica.
Vies d’entrada i expansió:
Animal domèstic i de companyia.
Alliberament continu fet per particulars.
Impactes:
Competència i desplaçament de les espècies
autòctones (Emys orbicularis –especialment- i
Mauremys leprosa). És més agressiva, dieta més
variada.
Altera l’estructura de la vegetació.
Transmissió de malalties i paràsits a tortugues natives i
altres espècies.
Reservori i potencial vector de salmonel·la. Mossegades
a les persones.
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Perca americana. Distribució original: Est i sud d’Estats
Units i nord de Mèxic.
Vies d’entrada i expansió:
Introducció il·legal per la pesca esportiva.
Translocacions il·legals entre conques.
Valor gastronòmic.
Impactes:
Peix molt depredador: depreda invertebrats, amfibis,
peixos i inclús micromamífers i rèptils.
Gran impacte sobre altres peixos: Disminució de peixos
autòctons i extincions locals d’espècies natives.
Competència interespecífica per l‘hàbitat i l’aliment.
Disminució de la tortuga de rierol.

Gambúsia. Distribució original:Costa atlàntica d’Amèrica
del Nord.
Vies d’entrada i expansió:
Control biològic: introducció voluntària per la lluita
biològica contra el paludisme.
Impactes:
Competeix i desplaça les espècies autòctones.
Problema per a la conservació del fartet, el samaruc, el
blènid, l'espinós, i així com per a amfibis i invertebrats.

Vespa asiàtica. Distribució original: Sud-est asiàtic.
Vies d’entrada i expansió:
Transport – polissó. Dispersió natural postimplantació.
Introducció accidental lligada al comerç de mercaderies
de la Xina.
Impactes:
Predador molt agressiu de les abelles així com de
vespes i altres pol·linitzadors importants.
Greu impacte en la biodiversitat d’insectes natius i en
els serveis de pol·linització en general.
Danys econòmics als apicultors. El 80% de la dieta són
larves d’abella.
Efecte negatiu en la pol·linització que pot provocar una
pèrdua de producció – fruits.
Picades. Problemes amb persones al·lèrgiques.
Molèstia per a les activitats recreatives.
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Perforadora de palmeres (l’eruga). Distribució original:
Amèrica del Sud.
Vies d’entrada i expansió:
Introducció accidental amb la importació de palmeres
ornamentals argentines a Girona.
Els exemplars adults volen llargues distàncies.
Impactes:
Efecte devastador sobre les palmeres i control molt
difícil.
Les larves mengen les parts més tendres de les
palmeres. Poden matar exemplars.
Pèrdues econòmiques importants a la jardineria
ornamental de palmeres. Perill per a les espècies
autòctones.

Herba de la pampa. Distribució original: Amèrica del
Sud, Argentina, Xile, Bolivia, Equador, Perú i Colòmbia
(Cortaderia jubata).
Vies d’entrada i expansió:
Jardineria. Introducció intencionada com a planta
ornamental i fixació de talussos.
Es pol·linitza amb el vent. Produeix un elevat nombre de
llavors.
Expansió natural de l’espècie per llavors.
Àmplia tolerància mediambiental (Cortaderia jubata).
Impactes:
Dany als ecosistemes: invasió de riberes, zones fluvials,
dunes i cues d’estuaris.
Desplacen a la vegetació nativa. Impedeix la seva
regeneració.
Disminució de la qualitat dels farratges de les pastures.
Provoca problemes de tipus al·lèrgic.
Només exemplars femenins que produeixen una gran
quantitat de llavors i són molt viables (Cortaderia
jubata).
Mimosa. Distribució
Tasmània.

original:Sud-est

d’Austràlia

i

Vies d’entrada i expansió:
Jardineria.
Introducció voluntària com espècie
ornamental. Usada també com a fixadora de talussos en
infraestructures viàries.
Postintroducció, expansió natural.
Impactes:
En ambients de ribera pot causar grans transformacions
morfològiques de la llera. Impedeix la regeneració
natural de la vegetació autòctona per la seva facilitat per
germinar i rebrotar després d’un incendi i pel seu
creixement ràpid.
Genera comunitats florístiques molt pobres.
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Elimina gairebé tota la vegetació sota la seva capa.
Banc de llavors molt persistent.
Fixació del nitrogen, canvi de la vegetació natural.
El nombre d’espècies vegetals és molt elevat, comparat amb els altres grups d’organismes.
En un altre ordre de coses, hi ha espècies que no han
estat definides concretament com a exòtiques invasores,
mentre que la seva presència al medi natural té un
orígen antròpic i el seu impacte és tant o més gran que
moltes de les que sí estan incloses als llistats oficials. El
que sí és veritat és que l’article 18 del Reial decret
630/2013, de 2 d'agost, pel qual es regula el Catàleg
espanyol
d'espècies
exòtiques
invasores,
diu,
textualment: «A l’efecte de l’aplicació de les mesures de
lluita contra les espècies exòtiques invasores que
preveu l’article 10, es consideren espècies exòtiques
invasores:
...
b) Els exemplars dels animals de companyia, animals
exòtics de companyia, domèstics i de producció
assilvestrats, ...»
I vet aquí una altra espècie d’origen africà, el gat
domèstic, els exemplars de la qual campen com i per
on volen, tinguin amo o no, sense que ningú es decideixi
a retirar-los del medi natural malgrat que està
documentat fins a la sacietat que fan un mal immens a les poblacions de petits animals com
mamífers, ocells, rèptils o amfibis, molts d’ells, teòricament, protegits.
Carlos Alvarez-Cros

COM DE MÉS LLUNY, PITJOR
Fa pocs mesos, amb tres companys
acabàvem els textos per una nova guia
d’amfibis que com alguns ja sabeu, per fi
ha sortit fa poc. Una de les coses curioses
–i molt òbvies, un cop ho penses– que vaig

veure mentre confeccionava amb els
companys un apartat introductori per a les
fitxes de les espècies molt recentment
importades al nostre país, és que amb el
pas de poques dècades, la llunyania en la
procedència
de
les
espècies introduïdes ha
augmentat
exponencialment. Ja sé
que
hi
ha
estudis
científics i tota la lògica
del món que això sigui
així, però no deixa de ser
curiós que, amb un grup i
una
geografia
tant
concreta com els amfibis
als Països Catalans, es
veiés tan obvi tot.
Per exemple, quant a
introduccions
no
intencionades, si veies
els casos de fa gairebé
un segle, com a molt
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apareixien gripaus de pocs quilòmetres
lluny o –en el cas de les Balears– de l’illa
del cantó. Posteriorment, amb les dècades,
hi ha casos com aparicions de tòtils (Alytes
obstetricans) a Menorca, procedents de la
península. I finalment, amb l’arribada de
l’economia global, comencen les bestieses.
Granotes toro en partides de venda de
carpins (estem important peixets d’estany...
d’Amèrica?), gripaus i granotes en un
contenidor de bonsais xinesos (!!!). Que
arribaven a les terres de l’Ebre o fins i tot
Mallorca, etc...
Pot semblar que al cap i a la fi, tot són
invasors igualment, vinguin d’on vinguin.
Però no és així. Una de les coses més
interessants que s’aprèn
per part de la biologia de
les invasions és que és
molt important el rerefons
evolutiu que comparteixin
les víctimes de la invasió i
els invasors a l’hora de
determinar-ne el resultat.
Per
resumir-ho
simplificadament, com més
milions d’anys hagin passat
des que formes semblants
a les que tenim actualment
compartien
ecosistema,
pitjors seran els resultats
d’una invasió.
Posem el cas del gripau de
la canya de sucre, a
Austràlia. Aquest animal
venia de Sud-Amèrica i el van deixar anar a
Austràlia per menjar-se un escarabat dels
conreus de canya (me n’abstinc d’explicarho tot, només diré que, a sobre, els van
estafar). A la pell hi té un verí al qual, en
major o menor mesura, tots els animals que
hi conviuen hi estan adaptats: o l’eviten, o
el suporten. Un gripau així aquí, a casa
nostra, possiblement podria provocar una
invasió però els animals d’aquí tenen un
rerefons evolutiu llunyanament comú i unes
espècies semblants –els nostres gripaus
autòctons– que fan que no hi siguin del tot
vulnerables. Però ai mare, els australians.
Cap animal d’allà hi estava adaptat, i això
va permetre al gripau fer la pitjor invasió a
Austràlia potser de la història (que ja és
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dir...). Ple de marsupials, serps, i altres
depredadors morien en intentar menjar-los.
La novetat evolutiva de la bufotoxina (el
verí de la pell dels gripaus) va arribar de
cop a Austràlia i va provocar mort i
destrucció.
A l’altra banda hi tenim la granota pintada.
Tots n’heu vist alguna vegada, És una
espècie invasora també, però provinent del
nord d’Àfrica, no de l’altra punta del món.
Resultat: tot i la invasió, resulta que els
efectes sobre els ecosistemes autòctons i
les espècies competidores, depredadors o
depredats... només els pots detectar si et
dediques realment a estudiar-ho. És a dir,
són prou moderats i suaus com perquè, si

no s’hi dedica un biòleg a mirar-ho, ni ens
n’assabentaríem. I això és, amb tota
probabilitat, perquè no fa ni 100.000 anys
que encara hi havia de manera natural
granotes pintades d’una altra espècie a
casa nostra. Hi ha un rerefons evolutiu
comú entre Catalunya i Algèria, i això
permet que els intercanvis forçats de fauna
no siguin tan dramàtics en les seves
conseqüències.
Així doncs, quan haurem d’espantar-nos
d’una nova invasió... Per desgràcia us dic,
en general, com de més lluny vingui
l’animaló o la planteta, pitjor. Quan abans
actuem, millor. I no ho dic jo a ull, que
quedi clar, ho diu la ciència!

Eudald Pujol Buxó
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PROVA PIONERA D’ALIMENTACIÓ ASISTIDA EN UN NIU DE DUC AMB
MANCA D’UN DELS REPRODUCTORS.
Dins les tasques de seguiment de la
població de duc (Bubo bubo) que la nostra
entitat lidera al Baix Empordà, s’inclou el
monitoratge i seguiment de les parelles
reproductores. En algunes ocasions hem
detectat, ja sigui per accident o causes
desconegudes, la mort sobtada d’un dels
reproductors. En aquests casos, i
depenent de l’època de l’any el cas es
resol sense més problemes, amb el
reclutament d’un nou membre de la parella.
Sovint aquest relleu pot ser molt ràpid i
depèn de la població flotant, no aparellada,
que se sentirà atreta pels reclams de l’adult
que ha quedat sol. Hem constatat alguna
dada de reclutament record en menys de
30 dies. Inclús sospitem que les baralles,
amb desenllaç fatal, entre membres de la
mateixa espècie pot ser un fet més habitual
del que pugui semblar. Dit això, el moment
més crític, pel que fa a la mort d’un dels
adults reproductors, és l’època d’incubació i
el primer mes de vida dels polls. En aquest
període el paper dels dos adults és
imprescindible. S’ha d’incubar els ous
durant uns 35 dies, tasca que recau

únicament en la femella. En néixer, els
polls mostren un primer plomatge (neoptil),
que no els permet la termoregulació.
Durant aquesta etapa que sol durar els
primers 20/30 dies, els polls tampoc poden
romandre sols al niu. Els cal l’escalf de la
mare per suportar les fredes nits de febrer i
març. El paper del mascle serà el de

proveir d'aliment a la femella, permetent a
aquesta
una
dedicació
absoluta. En el cas, que
durant aquest període, el
mascle pugui morir, el
desenllaç
és
sempre
dramàtic.
La
femella
esperarà
un
temps
prudencial al niu, fins que la
gana l’obligui a sortir per
alimentar-se. En cas que
estigui incubant, els ous es
refredaran i la seva viabilitat
es veurà truncada. I si els
polls son molt petits, la seva
integritat
queda
molt
compromesa ja sigui per que
poden morir de fred o
depredats.
Aquest és el cas que va
succeir a Sant Feliu Guíxols
aquest 2022. La parella
havia incubat i aconseguit
fer néixer amb èxit tres polls. En el moment
en que els polls tenien uns 8/10 dies de
vida, fou detectat el cos del mascle mort
per causes desconegudes.
En aquest moment, es plantejà el dubte de
si la femella sola podria tirar endavant la
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nierada. Sobretot si els polls, a les portes
d’un temporal de fred i pluja, aguantarien
l’absència de la femella, durant els
períodes en que ella hauria de sortir a
caçar. Arribats a aquest punt de la història,
ens proposàrem intentar un aportació
alimentaria externa, per afavorir i reduir les
absències de la femella al niu. Un cop
aconseguits els permisos administratius i
proveïts des del Centre de Fauna dels
Aiguamolls de l’Empordà, de conills i pollets
morts, es presentà el primer dubte. Tenint
en compte que els ducs són rapinyaires
que capturen presa viva, i en comptades
vegades es comporten com a necròfags
facultatius, calia veure com respondria la
femella a la presencia de preses mortes.
Com atraure la atenció d’un rapinyaire no
acostumat a capturar preses inerts?
Es va cercar una punta rocallosa visible
des de el niu dels ducs i que tingués un bon
accés per col·locar les preses. Per fi, la
primera nit procedirem a fer les aportacions
amb la col·locació prèvia d’una càmera
espia. Cal advertir que els conills eren de
raça blanca i molt visibles en la foscor. En
aquest primer intent, es col·locaren dos
conills amb un pes total de 1’5K, a les 18h,
ja de fosques.

Segons el registre de la càmera, la femella
adulta va agafar el primer conill a les 24h i
el segon a la 1h. Segons el vídeo registrat,
la captura va ser ràpida i no va interactuar
amb el conill. El va agafar i va marxar. La
cosa pintava molt be. Per no generar una
dependència
alimentària,
els
dies
d’aportació es varen fer totalment aleatoris.
Amb tot, cada nit que es varen aportar els
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conills, la femella acurtava el temps de
captura. La segona nit, es va encebar amb
dos conills més a la mateixa hora (18h) i la
femella va venir a les 22h. El tercer dia, va
entrar a les 20h. En total, es varen fer

aportacions 6 dies alternats que cobriren un
període real d’uns 20 dies.
El control casi diari dels polls ens va
advertir que el seu creixement era normal, i
no se’n veia cap que anés quedant renyoc.
En el moment en que vàrem veure que el
seu plomatge ja començava a
mostrar un creixement que els
permetia
la
termoregulació,
optarem per abandonar la
alimentació
assistida.
La
femella,
a
partir
d’aquell
moment, va seguir per sí sola
alimentant els polls i el seu
creixement ha estat normal fins
que vàrem confirmar el seu
envolament.
L’experiència, més enllà de
garantir la prosperitat dels polls,
creiem que pot servir per futurs
projectes en d’altres territoris o
zones on el duc es troba en
regressió. Afavorint així la
viabilitat de l’espècie. Hem
observat que a partir dels 30
dies d’edat dels polls, no cal
aportar aliment, doncs està demostrat que
l’adult que queda pot proveir sobradament
d’aliment als polls. En tot cas, creiem que
pot ser efectiu en els primers 30 dies de
vida dels caganius.
Jaume Ramot García
Fotos de J. Ramot, R. Matesanz i A.
Compaña.
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UN LLIBRE (O DOS)
ESPECIES
EXÓTICAS
INVASORAS:
DIAGNÓSTICO Y BASES PARA LA
PREVENCIÓN Y EL MANEJO
Autor: Capdevila Argüelles, L.
Edita: Ministerio de Medio Ambiente
Any: 2006
Pàgines: 287
Tot i que a Espanya s'han iniciat algunes estratègies
regionals o locals per a la prevenció i el maneig de
les espècies exòtiques invasores, no existeix fins ara
una estratègia estatal per atacar el problema. Aquest
manual pretén establir les bases per fer-ho. Inclou
fotografies i molts gràfics. Es defineix què són les
espècies exòtiques invasores, com identificar-les,
situació d'aquestes a Espanya, quins problemes
ecològics i econòmics provoquen, les vies d'entrada a
la nostra geografia, etc. També es descriu les
mesures de prevenció recomanades, s’efectua una anàlisi de riscos, es proposen mesures de
control i erradicació, i es finalitza amb unes conclusions generals i una bibliografia específica
per a cada capítol.
Es pot trobar a aquest enllaç:
oapn/publicaciones/exoticas.aspx

https://www.miteco.gob.es/es/parques-nacionales-

¿DE DÓNDE SON LOS CAMELLOS?
Autor: Thompson K.
Edita: Alianza Editorial
Any: 2016
Pàgines: 360
Al lapse de la nostra existència, veiem la flora i la
fauna que ens envolten com una cosa natural:
plantes i animals que donem per fet que són
autòctons del lloc i que sempre hi han estat. Però
això no és així. Associem els camells amb Àfrica i
Àsia, però l'espècie va aparèixer a Amèrica del Nord
i els únics dromedaris salvatges es troben a
Austràlia. Algunes d'aquestes espècies que avui
creiem autòctones van ser al seu dia «invasores» i
van desallotjar altres «natives». Aquestes
contradiccions obliguen a replantejar-nos la molt
present qüestió del perill i els trastorns que suposen
les anomenades «espècies invasores» com una
altra cara de la biodiversitat. En aquest llibre
fascinant, Ken Thompson examina, a través d'una
multitud de casos, la qüestió de fet que formulen aquestes espècies i deixa a l'aire, així mateix,
la pregunta de si els nostres temors actuals no poden ser, a la llarga, contraproduents.
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UN WEB
ESPÈCIES EXÒTIQUES INVASORES
https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural
/especies_exotiques_invasores/

A aquest web del Departament de Medi
Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, trobarem molta informació sobre
les
espècies
exòtiques
invasores
detectades a Catalunya. S’explica què i
quines són, el marc legislatiu, la gestió, etc.

UNA FRASE (O DUES).
Ens hem d’acostar a la ciència com els
nens: preguntant-nos sempre el per què, no
donant res per fet. -Ramon Margalef LópezEn la naturalesa no hi ha recompenses ni
càstigs, hi ha conseqüències. -Robert
Green Ingersoll-

UN REFRANY (O DOS).
Allò més ben guardat, s'ho menja un gat.
Llaurador entre advocats, sembla un ocell
entre gats.

La navegació dins el web ens portarà a
conèixer molts aspectes relacionats amb el
tema principal, però també sobre molts
altres.

UN PENSAMENT.
La majoria de les vegades, de fet, els
cacen però no se’ls mengen. -Sergi
Romero, director del PNAEhttps://www.ccm
a.cat/tv3/alacart
a/telenoticiescomarques/lame
naca-silenciosadels-gats-alsaiguamolls-delemporda/video/6150177/?ext=SMA_WP_F
4_CE24_
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UN CAS DE L'ESTEL I L'ORIOL: CRANCS I TORTUGUES.
Avui l’Estel i l’Oriol no tenen escola, ja que
és un dels dies de lliure disposició. Com
que els seus pares treballen, són amb els
avis. Fa un dia radiant, la primavera truca a
la porta i plantes i animals es preparen per
la imminent arribada de la
bonança. Per tal d’aprofitar-ho,
han sortit a fer un passeig pels
voltants del poble. El camí els
porta a vorejar un petit estany,
on una associació local ha bastit
un aguait per tal d’observar la
fauna aquàtica sense molestarla. A l’entrada de l’aguait hi ha
un rètol on es demana silenci,
dur els gossos lligats, no tirar
brossa al terra i no donar menjar
als ànecs. Entren.

—Ei, mireu. Aquella pedra és plena de
tortugues!
—Un altre problema. Són tortugues de

—Mireu, és plè d’ànecs i polles
d’aigua. —diu l’avi en veu baixa.
—I al fons, un bernat pescaire i
dos martinets blancs.
—I aquell més petit?
—Aquell és un cabusset. Veus? Ara s’ha
cabussat.
—Ostres! Ha agafat alguna cosa, no?
—Sembla un cranc de riu americà. Sí, és
un cranc de riu americà. Malament.
—Sembles la Rosalia, avi, amb això de
malament. —Xiuxiueja l’Estel.
—Per què, malament, avi? —Pregunta
l’Oriol.
—Doncs perquè aquests crancs no hi
haurien de ser aquí, són d’Amèrica. Aquí
fan molt de mal, ja que es reprodueixen
molt i es mengen tot el que troben,
especialment ous i larves de peixos i
amfibis, que no poden reproduir-se on ells
són.
—Però els cabussets se’ls mengen, no?
—En això tens raó. No tan sols en mengen
els cabussets, també bernats, martinets,
blauets i, fins i tot, llúdrigues. Tot i així,
millor que no hi fossin i que aquests
animals tingessin per menjar els peixos i
els amfibis que ara no hi són i que és el
que tocaria.

Florida, també americanes. Veieu que
algunes tenen una taca vermella al costat
del cap? Aquí, en comptes d’aquestes, hi
hauria d’haber tortugues de rierol o
d’estany. Però com que les americanes són
molt agressives ocupen els millors llocs per
prendre el sol, com aquella pedra, i les
d’aquí no es poden assolellar.
—I això és tan greu? —Pregunta l’àvia.
—Doncs sí, perquè les tortugues són
animals de sang freda i necessiten prendre
el sol per tal de pujar la seva temperatura
corporal, la qual cosa activa el metabolisme
reproductiu.
Sense
assolellar-se
degudament no poden reproduir-se.
—En Joel, de la meva classe, en té dues
de petites. L’altre dia me les va ensenyar.
—Doncs esperem que, quan creixin o es
cansi de tenir-les, no les deixi anar a
qualsevol riera o estany. Que aquestes no
han arribat aquí pel seu propi peu. Algú les
hi ha portat. Au va, anem que, amb tan
d’animal exòtic, no ens sortís un cocodril.
L’Oriol obre uns ulls com plats. I els altres
tres esclafeixen de riure (en veu baixa).
Carlos Alvarez-Cros
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UNA ACTIVITAT: APRENEM I PINTEM CRANCS DE RIU
El cranc de riu autòcton
(Austropotamobius
pallipes) és un crustaci
d’aigua dolça, que viu a
corrents d’aigües netes,
clares, oxigenades i de
poca profunditat, riques en
calci i amb vegetació
abundant. La presència
d’aquest cranc vol dir que
la qualitat de les aigües és
bona.
S'alimenta
de
qualsevol
matèria
orgànica, fins i tot, de
carronya, la qual cosa
contribueix a la neteja de
les aigües.
Aquests darrers anys, les
poblacions de cranc de riu
autòcton s’han vist reduïdes i, fins i tot, han
arribat a desaparèixer a gran part del
territori català. La principal causa ha estat
la malaltia (afanomicosi) que li provoca un
fong del que és portador el cranc de riu
americà (Procambarus clarkii), espècie
exòtica invasora que, a més, competeix per
l’aliment, els recursos i modifica el seu
l’hàbitat. A això s’hi afegeix la captura

d’exemplars per part de pescadors furtius,
la contaminació de les aigües, la destrucció
de l’hàbitat i els forts períodes de sequera.
De tota manera, sembla ser que el cranc de
riu que considerem autòcton
va ser
importat des d'Itàlia a les darreries del
segle XVI per desig exprés del rei Felip II.

A aquest enllaç:
http://www.supercoloring.com/coloring-pages/danube-crayfish?colore=online
fàcilment el dibuix des del mateix ordinador.
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Busqueu les següents paraules:
Cranc
Aigües
Pescador
Hàbitat
Aliment
Americà

Afanomicosi
Autòcton
Furtiu
Recurs
Carronya
Contaminació

UNA ENDEVINALLA
Dues pinces té,
i cap enrere va;
de mar o de riu
a l’aigua viu.
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UN PARELL D'OCELLS I HUMANS, O VICEVERSA
TIBBLES NO EN DEIXÀ NI UN
Es podria dir que la humanitat està dividida
en dos grans grups, la gent que els agrada
els gossos i la que els agrada els gats. Jo
sóc dels amants dels gossos. De tota
manera, no és que els gats em desagradin;
el què em desagrada és l'actitud de la
majoria dels amants i amos dels gats. La
gent que té gats a casa acostuma a
permetre que aquests vaguin, sense
control, fora d'ella, cosa que no fan els
amos
de
gossos.
D'altra
banda,
associacions
proteccionistes,
alimenten i tenen cura
de poblacions de gats
sense amo. És cert
que,
quan
tenen
recursos
suficients,
els esterilitzen, però
no els retiren del
medi, cosa que sí es
fa amb els gossos
vagabunds.
Els gats, encara que
estiguin
ben
alimentats i/o capats,
continuen caçant per
satisfer el seu instint
depredador. No és un
tema de si tenen o no
gana o collons: cacen. A Gran Bretanya,
s'estima que cada gat caça una mitjana de
9 ocellets i escaig al llarg de l'any. Si
multipliquem això pels 8 milions de gats
casolans censats, aquests cacen no menys
de 75 milions d'aus silvestres cada any. Si
extrapolem aquesta xifra als 50 milions de
gats europeus, aquests maten anualment
més de 450 milions d'ocells. Ara s'entén
millor la meva postura, no?
Un sol gat en concret acabà amb la darrera
població d'un petit ocell nocturn, no volador,
semblant al cargolet, el Xenicus lyalli. El
nom li va posar Lionel Walter Rothschild,

en «honor» a David Lyall,
ajudant del faroner de
l'illot Stephens, situat prop
de Nova Zelanda. Lyall
tenia un gat anomenat
Tibbles que li portava les
petites
preses
que
caçava, entre elles fins a 16 exemplars
d'aquesta espècie d'ocell desconeguda per
la ciència, que només subsistia a aquest
illot perdut i ja no es va tornar a trobar.

Però tampoc cal anar a les antípodes.
Quan, fa 2.000 anys, s'introduí el gat
domèstic a l'arxipèlag canari, aquest causà,
«presumptament», l'extinció de la guatlla
gomera (Coturnix gomerae), del sit
camallarg (Emberiza alcoveri), de dos
rosegadors gegants de Tenerife y Gran
Canària, (Canariomys bravoi i Canariomys
tamarani), i del llangardaix gegant de La
Palma (Gallotia auaritae).
Els gats a casa, i tancats!
Carlos Alvarez-Cros
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LLOROS
La paraula llatina os, amb genitiu oris,
significa boca. D'aquí derivarien paraules
com oral, oració o orifici. Per això,
l'expressió caure d'oros significa caure de
boca, de cara. I, com que som així, i
probablement molta gent no sabia d'on
venien, els oros, les boques, van acabar
deformats i transformats
en
lloros.
D'aquesta
manera es va acabant
popularitzat
l'expressió
caure o fotre's de lloros,
que és molt més emprada
que l'original. Deu ser
que, mentre assimilem els
oros al coll de cartes de
jugar, amb monedes d'or
dibuixades, els lloros
llueixen un bec amb una
mandíbula superior molt
prominent, com un gran
nas. En aquest context,
semblaria lògic que fotre's
de lloros equivalgués a
caure de nassos.
Parlant de lloros, sabíeu
la història d'aquell que es
va
quedar
sense
xocolata? Ah, la xocolata! L'aliment dels
déus. Ja els indis olmeques de Mèxic,
1.500 anys aC, consumien el cacau. Més
tard, les classes altes de maies i asteques
feien una beguda de cacau amb bitxo,
vainilla, mel o altres components. Després
que Cristòfol Colom arribés a Amèrica,
unes monges d'Oaxaca crearen una
beguda dolça amb base de cacau, amb
sucre i canyella. Uns monjos del Monestir
de Pedra en van importar la fórmula, que
l'Església permetia consumir durant els
períodes d'abstinència. El seu consum es
començà a popularitzar, però era un

producte car, ja que les matèries primes
s'havien d'importar. Per això, oferir una
tassa de xocolata era un signe de riquesa.
Era habitual entre els indians, les persones
que havien fet fortuna a les Amèriques, ferne ostentació. Sembla ser que un d'aquests
indians va veure com la seva economia
minvava sense remei. S'havia de retallar

per on fos, tot i que guardant les
aparences. No es podia prescindir de
festes ni xocolatades; ni de l'exhibició del
seu espectacular lloro, al que alimentava
amb xocolata. Bé, no passaria res si es
canviava la dieta del lloro... I aquesta
història fou l'origen de l'expressió la
xocolata del lloro per referir-nos a un estalvi
inútil, per ser ínfim, front a una necessitat
molt més gran.
I, per cert, si algú sap l'origen de l'expressió
passar la nit del lloro, que me l'expliqui, que
no he estat capaç d'esbrinar-lo.
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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LES INVASORES QUE ENS MENGEM
La manera de menjar del nostre país seria,
avui dia, molt diferent si Cristòfol Colom no
hagués descobert Amèrica tot cercant
arribar al continent asiàtic d’una manera
més ràpida per poder obtenir les espècies
que es trobaven a les illes Moluques. Del
Nou Continent, va portar plantes que, a
Europa, en un principi no les consideraven
aptes per a ser consumides, sinó per
guarnir els jardins amb les seves flors i
fulles exòtiques. Les que sí els van ser
útils, perquè aguantaven molt de temps
fresques, van ser el blat de moro i els
moniatos, que varen ser acceptats com
aliments pels viatges de llarga durada que
feien els vaixells. En canvi, per d’altres
d’aquestes plantes va haver de passar molt
de temps fins que van ser acceptades per a
consumir i que entressin a formar part de la
nostra dieta.
Entre aquestes plantes invasores que, dels
jardins dels palaus on feien l’ornamentació,
van saltar als camps i els van omplir (no
tenien depredadors naturals ni tampoc
malalties) i que al començament es
consideraven tòxiques i la gent se les
mirava amb reticències, hi ha les tomates,
que no es van començar a menjar fins a
finals del segle XVII, i les patates, que no
van ser reconegudes fins a finals del segle
XVIII. Aquestes dues junt amb els pebrots,
la pinya, el gira-sol, la vainilla, els cacauets,
el cacau i els fesols o mongetes, entre
d’altres són les que porten més temps entre
nosaltres. Des del segle XX n’han entrat
d’altres, primer passant per les botigues i
que a dia d’avui ja es conreen al nostre
país com l’alvocat o el mango que ja
comença a ocupar l’espai que fins fa pocs
anys ocupaven les taronges (de la Xina).

Aquestes espècies invasores van entrar a
les cuines d’Europa per la porta gran i la
van enriquir d’una manera extraordinària.
De retruc, van alterar l’economia, la cultura
i també la política de tot el Continent
Europeu i també del Món.
Pensem que els dos plats de la cuina
catalana que tothom que ve de fora ha de
tastar: el pa amb tomata i les seques amb
botifarra, no existirien si no les haguéssim
adoptat. Per no dir de l’escalivada, la
samfaina, etc.
Aquestes
invasores,
que
s’anaven
expandint, van tenir el millor destí que pot
tenir una planta invasora al poder ser
controlades, adoptades i menjades per la
població. Podem dir que gràcies a les
patates va desaparèixer la gana mortal
d’Europa al segle XVIII i també gràcies al
senyor Parmentier que va ser el seu
defensor i va ensenyar a la població a
menjar-ne tot lloant les seves virtuts. Si no
hi ha gana la gent és menys agressiva, així
doncs, les guerres a Europa també van
anar a la baixa.
Avui dia, si mirem al nostre voltant, també
hi veurem plantes invasores que van
ocupant terrenys en els que abans hi havia
espècies autòctones i que segurament
foragiten la fauna que hi convivia. Potser
seria el moment de pensar bones receptes
per poder-les cuinar i no contemplar la
globalització que no s’atura. Un exemple
d’elles és el Carpobrotus, que com diu el
seu nom botànic té els fruits comestibles i
un dels noms populars, corre-corre per la
rapidesa amb que omple els camps
després d’omplir jardins a la vora del mar.
Esther Pardo i Gimeno

UN HAIKÚ.

Vermell esclates,
quan el juliol arriba,
sota un raig d'oli.
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UN ARBRE
AILANT – (Ailanthus altissima)
Català: Ailant, Vernís del Japó
Castellà: Ailanto, Arbol de los dioses.
Francès: Ailante glanduleux, Faux vernís
du Japon.
Anglès: Tree of heaven.
Occità: Ailant, Vernís del Japon.
Pertany a la família de les Simarubàcies i al
gènere Ailanthus.
ORIGEN: Taiwan i part nord-est i central de
Xina.
ETIMOLOGIA:
El nom “ailanto”, vol dir “arbre que pot
arribar al cel”, procedeix
de la seva denominació
indígena
a
les
Illes
Molucas.
DESCRIPCIÓ:
Arbre caducifoli que pot
arribar fins els 25 metres
d’alçada. No té una vida
molt llarga, només pot
arribar a viure uns 50
anys. Es un arbre dioïc, es
a dir, que les flors
masculines
i
les
femenines,
estan
disposades en exemplars
diferents. Aquestes flors
són de petita grandària i
estan disposades en raïms
que floreixen a ple estiu.
En començar a florir mostren un color grocverdós fins arribar a tenir uns tons
vermellosos al final de la seva floració. Les
fulles són compostes, poden arribar al
metre de llargada. Amb aquestes fulles es
produeix un tint groc que serveix per tenyir
llanes. La seva fusta no té massa qualitat,
però és molt flexible i, a Xina, la fan servir
per a la fabricació de vaporeres, utensili
molt important dins de la seva cuina.
L’escorça és llisa i ratllada, de color gris
clar i és utilitzada a la medicina oriental per
les seves propietats astringents. Els
exemplars d’aquest arbre fan una olor forta
i característica, sobretot els exemplars
masculins quan estan en plena floració. El
seus fruits, disposats en penjolls, són unes

sàmares de color rogenc, que es dispersen
tant pel vent com per l’aigua. La planta
també es pot dispersar per la seva arrel,
d’on surten uns brots radicals, que poden
generar un nou exemplar.
HABITAT i PROBLEMÀTICA:
Va arribar a Europa a l’any 1740 com a
arbre ornamental i en poc temps es va
veure la seva ràpida capacitat de dispersió.
Per la forta olor que desprèn es va
començar a deixar de fer servir com a arbre
ornamental, però ja era massa tard, l’ailant
ja estava instal·lat per altres territoris. Els
pocs requeriments que necessita per viure
el fan créixer sense massa dificultats.

L’ailant, a més a més, produeix unes
substàncies químiques que tenen la
capacitat de suprimir el creixement d’altres
especies que poden ser al seu voltant. Això
l’ha fet competir i guanyar terreny envers a
la vegetació autòctona establerta. És un
arbre que el podem trobar a diversos
indrets, com zones urbanes, solars
abandonats, al costat de rieres, zones
rurals, etc, i es comú veure’l a les vores de
carreteres, lloc que li agrada força i on
s’escampa amb més facilitat encara. Des
de l’any 2012 està dins de les 100 espècies
invasores més nocives i la seva
comercialització i cultiu estan prohibits.
Tanmateix, està inclòs al Catàleg Espanyol
d'espècies exòtiques invasores.
Mònica López García
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UNA RECEPTA O DUES
NOPALITOS A LA PLANXA
La figuera de moro, encara que faci 400
anys que la tenim entre nosaltres, és una
planta naturalitzada de caràcter invasor,
classificada com a espècie exòtica
invasora. Aquesta planta te ús alimentari.
Ens podem menjar els seus cladodis,
també anomenats pales o artells, que són
les peces planes i articulades que
componen les tiges. Tanmateix podem
aprofitar els seus fruits, ja sigui per a fer
receptes o per a menjar-los com a fruita. A
Mèxic és típic menjar els cladodis a la
planxa, adobats, en amanida i també
incorporats a d’altres receptes. Aquí teniu
una recepta molt simple que podeu fer amb
els cladodis de la figuera de moro:
Ingredients:
Cladodis joves i tendres de figuera de moro
Oli i sal
Altres verdures al gust
Procediment: amb molta cura i protegits,
agafarem els cladodis que voldrem
consumir, sempre de llocs que siguin nets i
lluny de pesticides. Si els agafem molt
joves,
les
espines
no
estan
desenvolupades del tot i no punxen, són
toves, però igualment s’ha d’anar amb
compte amb la resta de la planta. Amb un
ganivet, traurem aquestes espines toves i
una mica de la pell superficial, els rentarem

i els posarem a la paella amb un raig d’oli
per a que es facin. Quan veiem que estan
tous i torrats o daurats, (segons el gust), ja
els podrem emplatar, acompanyats d’altres
ingredients com poden ser ceba, carbassó,
o el que tinguem més a mà. També es
poden coure com qualsevol altre verdura o
tallats en juliana i adobats per posar a
l’amanida, entre d’altres receptes. Té un
gust molt suau i una textura entre tova i
cruixent. Un menjar curiós, al que no estem
acostumats, animeu-vos a descobriu-ho!
Mònica López García

PUBLICITAT (Clínica Veterinària Pou és una empresa col·laboradora de Sterna)
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LLIMONES CONFITADES
Sembla ser que el llimoner és una espècie
híbrida entre Citrus medica (poncem o
poncir) i C. aurantium (taronger agre). El
seu origen no és clar del tot; de tota
manera sembla que els primers llimoners
van créixer a les valls del sud de l'Himàlaia,
a l'Índia, la zona septentrional de Birmània i
la Xina.

Tancar bé i guardar en un lloc sec, fresc i
fosc durant un mes. Durant la primera
setmana, agitarem el recipient cada dia
perquè la sal es vagi dissolent i repartint
uniformement per totes les llimones.
A partir de sis setmanes, ja podem utilitzarles com a condiment dels nostres plats,
conservant-les a la nevera un cop obertes.

Molts de nosaltres tenim un
llimoner al jardí i quan és el temps
de recollir les llimones, no sabem
què fer amb tantes ja que és un
arbre molt generós i solen donar
moltíssimes llimones. A mi em
passa que entre regar carns,
peixos i altres menjars amb el suc,
fer cremes de llimona, pastissos de
llimona,... de vegades ja no sé què
fer. Però hi ha una cosa que
m'agrada molt fer amb les llimones
i us proposo tastar-ho. És la llimona
confitada, molt usada a la cuina
magribina i a la d'alguns països de
l'Orient Mitjà. És fàcil de fer i es pot
guardar força temps.
INGREDIENTS:
6 llimones.
Suc de 3 o 4 llimones.
Sal gruixuda.
Aigua.
Rentar molt bé les llimones (han de
ser biològiques ja que després
s'utilitza només la pela). Talleu-les
en quatre trossos des de la punta
fins a la base però sense arribar al
final perquè no es divideixin, han
de quedar obertes com una flor.
Obrir-les i introduir una cullerada de sal a
cada llimona; després tancar-les i col·locarles, ben premudes, en un recipient de vidre
(prèviament esterilitzat).
Posem a bullir aigua, la quantitat dependrà
de la mida del recipient que estem usant i
tenint en compte que les llimones han de
quedar ben cobertes. La deixem refredar.
Afegim al recipient el suc de llimona i
emplenem fins a dalt amb l'aigua bullida.

Només s'utilitza les peles i no us oblideu
que cal esbandir-les bé abans del seu ús.
Es pot guardar-les després en bosses al
congelador. Només que tinguin una mica
del suc ja n'hi ha prou.
Amb la pela aquestes llimones, es pot
preparar multitud de plats, per exemple una
tajine amb pollastre i olives, un plat de la
cuina magribina que us recomano. És un
plat deliciós i causarà addictes entre la
vostra família i amics.
Rita Barendse
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UNA DE FOTOGRAFIA DE NATURA.
TOTS PODEM FER CIÈNCIA!
Els que tenim tendència a ser autodidactes,
hem hagut de fer mans i mànigues per
buscar maneres d’aprendre sobre tot allò
que ha anat despertant el nostre interès.
Per a mi, les guies d’identificació, el Sr.
Google, les xarxes socials i els col·legues
d’afició han estat, i són, les millors fonts per
assolir els coneixements bàsics sobre la
biodiversitat que m’envolta. Però, realment,
l’eina que he fet servir per portar les
observacions del treball de camp a casa i
transformar-les en coneixement, ha estat la
càmera fotogràfica. Bé, la càmera sola
tampoc. Quatre coneixements mínims

sobre la tècnica i el llenguatge fotogràfic
també han estat necessaris, així com unes
nocions bàsiques sobre el tractament
posterior dels arxius a l’ordinador (les
bases d’edició, de post-producció i/o de
retoc).
Amb el temps i a força d’hores
d’observació, quan ja distingeixes un
martinet blanc d’un esplugabous, o una
papallona reina d’una reina zebrada, què
més pots fer?. Què pots fer amb aquestes
“troballes”?. I què en pots fer d’aquestes
fotografies?. Doncs les pots desar al disc
dur com si d’una col·lecció de cromos es

tractés, les pots compartir a les diverses
xarxes socials o, simplement, te’n pots
vanagloriar. Però si vols ser una mica útil al
Planeta, també les pots compartir als webs
de ciència ciutadana dedicades a
l’intercanvi d’observacions i, de pas,
contribuir al gran banc de dades de la
biodiversitat. Els rastrejadors de camp com
nosaltres som de gran valor per a biòlegs i
científics pel gran volum de dades que
podem generar. Aquests milions de dades
que recollim entre tots, són bàsics per als
projectes i estudis sobre els canvis en la
biodiversitat, tan valuosos avui en dia
davant de les portes de
l'imminent canvi climàtic.
Moltes plataformes de ciència
ciutadana tenen aplicacions
per a telèfons mòbils i el més
còmode és descarregar-te-les
per anar introduint les dades a
mesura que les vas trobant.
N’hi ha moltes, d’històriques i
de puntuals, d’específiques i de
generals, de mundials i de
locals, de flora i de fauna… el
cas és trobar la que s’ajusti
més al nostre interès i manera
de fer. Aquí en teniu un parell
de
referència.
Al
portal
Ornitho.cat
(NaturaList
en
versió per mòbils), de tradició
ornitològica en els seus inicis,
hi pots introduir les teves
observacions
sense
la
necessitat
d’incloure
una
fotografia. Al darrera hi ha un
gran grup d’experts que van
avalant totes aquestes dades i,
de retruc, contribueixen en el teu
aprenentatge. A iNaturalist la base de
dades és de fotografies geo-localitzades i el
mateix portal t’identifica allò que estàs
veient. Un cop pujada la fotografia,
l’espècie ha d’estar confirmada per tres
experts per ser inclosa al banc de dades
del coneixement científic. Són senzilles i
intuïtives. No has de tenir por, tan sols
ganes d'aprendre i de col·laborar als
estudis de biodiversitat.
T’hi apuntes?
Rosa Matesanz Torrent
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UNA DE FOTOGRAFIES BONIQUES O CURIOSES...
... de la Mònica López García

Exemplars de l'orquidia silvestre curraià blanc
(Cephalantera longifolia) a Santa. Cristina d'Aro,
el 08/04/22. ►

◄ Eruga de la papallona nocturna
Cucullia verbasci, sobre la seva
planta nutricia, Verbascum sp., al
camí de Sant Amanç, a Sant Feliu
de Guíxols, el 27/4/22

Papallona de l'arboç, (Charaxes
jasius), sobre un excrement de
gos, a Solius, el 28/0/22. ►
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... d’en Carlos Alvarez-Cros

◄ Calcida blanca (Galactites
tomentosa) de floració blanca,
quan el comú és que sigui de
color rosat o lleugerament
morat. Castell d’Aro, el 22/04/22.

Mata de tomanyí (Lavandula stoechas), amb les
inflorescències de color rogenc i les bràctees
apicals rosa clar, en contrast amb la coloració
normal de la mata del fons; semblaria que li
manca pigment blau. Costes de Panedes
l’01/05/22. ►

◄ Mata de tomanyí (Lavandula stoechas), amb
les inflorescències que, a més de les bràctees
apicals, les inflorescències en presenten moltes
més. Costes de Panedes l’01/05/22.
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... de la Rosa Matesanz Torrent

Amplexus d’una parella de
gripau
comú
(Bufo
spinosus) al tram alt del
Ridaura, el 20/02/22. ►

◄ Tires d’ous de gripau
comú (Bufo spinosus) al
tram alt del Ridaura, el
28/02/22.

Larves de gripau comú
(Bufo spinosus) al tram alt
del Ridaura, el 06/03/22. ►
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UNA IMATGE VAL MÉS QUE...
Fantàstica
imatge
capturada per la nostra
companya, Rosa Matesanz
Torrent, al terme de
Castell-Platja d’Aro, el 12
de maig. Mostra com una
mostela (Mustela nivalis)
captura una rata comuna
(Rattus norvegicus); un
animal més gran que ella i
que també pot ser molt
agressiu si es veu en perill.
►

◄ El 31 de maig, el nostre
company Daniel Bonicci,
detectà aquest martinet dels
esculls (Egretta gularis).
Aquesta espècie no havia
estat mai citada a la nostra
Vall, doncs la seva àrea de
distribució s’estén per les
costes tropicals atlàntiques
africanes (des del golf de
Guinea a Mauritània), les
costes del mar Roig i les
costes africanes i asiàtiques
de l’oceà índic, fins al sudest de l’Índia.

PUBLICITAT

LA SORELLONA
CAMPAMENTS I COLÒNIES DE NATURA PER
NENS I NENES DE 5 A 17 ANYS.
Més informació i inscripcions a:
www.campamentsorellona.org
Els socis del Grup de Natura Sterna gaudiran
d’un 5% de descompte del preu de la inscripció
dels seus nens i nenes a les activitats
organitzades per La Sorellona.
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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.
EL COST DE LA RETIRADA
Nosaltres, els humans, som els únics
responsables de la translocació d’espècies
animals i vegetals que, quan arriben a un
hàbitat que els és aliè, poden provocar
greus alteracions en el medi ambient.
Espècies que aquí són comunes i, fins i tot,
desitjables, a altres països es converteixen
en plaga. Exemples paradigmàtics són
conills i guilles, introduïts a Austràlia, que
han arrasat la flora (i els cultius) i la fauna
autòctona d’aquell continent illa. I ara, els
australians es gasten milers de milions
cada any per intentar frenar-los. Aquí tenim
problemes similars amb no poques
espècies invasores que s’estenen sense
control pel nostre medi ambient, posant en
greu perill multitud d’organismes que no
tenen cap culpa de la nostra ignorància o
desídia. I tant les administracions
competents com la societat civil, s’haurien

de posar les piles per evitar noves
introduccions i lluitar contra les espècies
invasores ja establertes. Això pot sonar a
xenofòbia i moltes persones pensaran que
eliminar aquests organismes forans, que no
poden evitar ser com són, no és ètic. A
l’altra banda però, es troben uns altres
organismes, sense culpa, que estan sent
eliminats silenciosament i inexorablement.
Evidentment, el cost d’eliminar, tot i sent
molt alt, és molt inferior al de retirar del
medi, sense mort. Potser, entre tots, ens
hauríem de plantejar quin és el preu que
estem disposats a pagar. El que no és
admissible és mirar cap a un altre costat i
no fer res.
Carlos Alvarez-Cros

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

Av. de la Platja, 68, 17249 Castell-Platja d'Aro, Girona Tf. 972 81 85 43
montserratfelez@cofgi.org Obert de dilluns a dissabte: 9:00 a 13:30 i 17:00 a 20:30
Web: http://www.farmaciamontsefelez.com/ca
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STERNA EN ACCIÓ
El 12 de març, veié la llum el vintè número
d'aquesta revista. El podeu trobar a:
http://www.grupnaturasterna.org/sterna-larevista/
Si voleu col·laborar-hi, envieu un correu a
l’adreça
de
correu
electrònic:
vallridaura@yahoo.es o al correu de contacte del
Grup de Natura Sterna:
grupnaturasterna@gmail.com

El 12 de març, diversos membres del
nostre Grup presentaren la ponència
titulada Seguiment del duc (Bubo bubo) al
Baix Empordà, a la reunió de treball del
projecte
RAPNOCCAT
(Rapinyaires
Nocturns de Catalunya), celebrada a
Malla, a Osona, amb la presència de
l’ICO. Hi van intervenir la majoria de grups
de treball de tot Catalunya i de totes les
espècies. Es va presentar les diferents
línies de treball i un debat sobre com
coordinar i gestionar la informació actual
d'aquest grup d'ocells a Catalunya.
L’equip de Sterna va estar escollit com a
coordinador per el duc a Catalunya.

Després de l’alliberada el 9 de
gener, el 18 de març, s’alliberà una
segona femella jove de cigne mut
(Cygnus olor) al Parc dels Estanys
de Platja d’Aro. Aquest ocell també
procedeix
del
Centre
de
Recuperació de Fauna del Parc dels
Aiguamolls de l’Empordà.
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El 26 de març, el nostre Grup col·laborà amb altres
entitats (Polseres Verdes, La Manduca, Punt jove,
Centre Excursionista Montclar, Macanada6, Ardenya
patrimoni i natura, Protecció Civil de Castell-Platja d’Aro, i
les empreses eco-friendly Sloppy Tunas i DLand, a més
de l’ajuntament de Sant Feliu de Guíxols) en la neteja
popular de la zona de Bujonis, a Sant Feliu de Guíxols.
Malauradament, tot un èxit.
En podeu veure un vídeo a:
https://www.facebook.com/grupnaturasterna/videos/3937
37072150869

Al número anterior comentàvem
que 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. També es prometia
la instal·lació d’una caixa niu a les
rodalies del lloc, la qual cosa s’ha portat
a terme, conjuntament amb l’Ajuntament
de la ciutat, el 29 de març.
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A finals de març, fruit del
seguiment de rapinyaires nocturnes,
membres del Cos d’Agents Rurals
clausuraren temporalment una zona
d’escalada a la zona de Roca Ponça,

a Solius. I seguint el protocol establert en aquestes
situacions, el 7 d'abril desmuntaren parcialment i
temporalment fins a deu vies d'escalada. Agraïm al
col·lectiu d’escaladors el respecte per la natura i
especialment per aquestes emblemàtiques aus, tan
amenaçades i, almenys teòricament, protegides.
https://twitter.com/agentsruralscat/status/1512006199
641874435?t=9HdYYHjZzfkjiUheXrz-WQ&s=08
El 7 d’abril, la nostra companya
Mònica López García conduí una
sortida etno-botànica pels usuaris del
Centre Cívic Vicenç Bou i resta de
públic, a les rodalies de Castell d’Aro.

El 12 d’abril, la nostra companya
Mònica López García, liderà l’activitat
d’una colla de voluntaris del Grup
d'Esplai del Sant Josep. Catalogaren
una bona quantitat d’arbres del Parc
dels Estanys i elaboraren unes
etiquetes de fusta amb els seus noms,
que penjaren a alguns exemplars,
perquè els visitants
reconèixer fàcilment.

els

puguin
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El 13 d’abril, el nostre company Albert Mallol,
feu de guia a la sortida etno-botànica de
Casesnoves (Illa del Tet), al Rosselló, organitzada
pel Casal del Conflent i l’Associació d’Amics de la
casa Samsó d’Illa del Tet i amb la col·laboració del
nostre Grup.

El 23 d’abril, diada de Sant Jordi,
junt amb altres associacions de CastellPlatja d’Aro, la nostra muntà una
paradeta de llibres per tal de contribuir a
aquesta nostrada festa.

El 4 de maig, al Casal TuedaApite de Sant Feliu de Guíxols, la
nostra companya Rosa Matesanz,
oferí una xerrada molt amena i
didàctica sobre el món de les
papallones diürnes.
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A cavall dels mesos d’abril i maig, dins el
marc d’estudi i seguiment de rapinyaires, membres
del nostre Grup procediren al marcatge amb
anelles dels polls de diverses parelles de duc
(Bubo bubo) i de dues parelles de falcó pelegrí
(Falco peregrinus ). També es col·locà un radioemissor a un adult de mussol banyut (Asio otus)
per intentar determinar els seus moviments.

El 7 de maig, una nodrida
representació del nostre Grup, encapçalada
pel nostre president, Jaume Ramot, assistí
a la inauguració de les noves instal·lacions
del Parc dels Estanys de Platja d’Aro, en les
que hem col·laborat en el disseny general i
en la retolació.
Aquí teniu l’enllaç:
https://www.tvcostabrava.com/joanparareda/medi-ambient/natura/platja-daroinaugura-lampliacio-del-parc-dels-estanys

El 7 de maig, veié la llum el novè número
de la revista ArtSterna. Aquesta volta amb els
insectes com a tema central.
El podeu trobar a aquest enllaç:
https://es.calameo.com/read/00624305636da48f3
bc11
o en format PDF a:
http://www.grupnaturasterna.org/artsterna/
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El 7 de maig, la nostra
companya Mònica López García, en
el marc de Guíxols Flors, conduí una
sortida etno-botànica en la que es va
poder aprendre sobre els usos i les
curiositats d’una cinquantena de
plantes dels voltants de Sant Feliu
de Guíxols.

El 8 de maig, alguns membres
del nostre Grup gaudiren d’una visita
guiada a les recentment inaugurades
noves instal·lacions del Parc dels
Estanys de Platja d’Aro. Tot plegat,
abans del dinar de germanor anual
del Grup.

El 14 de maig, el nostre company Albert Mallol,
feu de guia a la sortida etno-botànica de Sant Pere de
Bell-lloc (Rodés), al Rosselló, organitzada pel Casal
del Conflent i l’Associació d’Amics de la casa Samsó
d’Illa del Tet i amb la col·laboració del nostre Grup.
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El 15 de maig, els nostres companys Mònica
López i Albert Mallol, amb la col·laboració de
l'Associació Connexió Papyrus, han conduït una
passejada pels entorns de Romanyà de la Selva, a
Santa Cristina d’Aro, per conèixer les plantes i flors del
jardí de Mercè Rodoreda. Es va parlar d'alguns dels
escrits de Flors de debò, que formen part del llibre
Viatges i flors, i la jornada ha finalitzat amb un dinar
compartit a l'entorn de la Cova d'en Daina.

El 18 de maig, al Casal Tueda-Apite de Sant Feliu
de Guíxols, els nostres companys Mònica López i
Albert Mallol,, oferiren una xerrada molt interessant
sobre l'elaboració de begudes amb plantes de
proximitat.
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El 21 de maig, el nostre company Albert
Compaña presentà la ponència titulada
Seguiment del duc (Bubo bubo) al Baix
Empordà, a les 10es Jornades de Medi
Natural de Girona, a l’Aula Magna de la UdG.

El 21 de maig, els nostres companys Albert Mallol
i Mònica López, conduïren una ruta botànica pels
entorns de Sant Feliu de Guíxols, amb el nom Les
plantes de la ratafia – Itinerari de Natura, dins el marc
de Connecta amb el patrimoni, activitat organitzada pel
Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols.

El matí del 28 de maig, els nostres
companys Albert Mallol i Mònica López,
conduïren una ruta botànica pels entorns del
castell de Solius, per tal de conèixer la flora dels
seus voltants. Activitat organitzada per
l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro.
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A la tarda del 28 de maig, la
nostra associació celebrà, a les
cúpules del Parc dels Estanys de
Platja d’Aro, la seva Assemblea
anual ordinària. Un dels punts més
importants de l’ordre del dia era
l’elecció d’una nova Junta Directiva.
Es va elegir l’única candidatura
presentada, la qual cosa suposa,
d’una banda donar continuïtat a la
trajectòria portada a terme fins avui
per l’antiga Junta, mentre que de
l’altra es renova amb l’entrada de
dos membres femenins. Aquests són
els seus integrants:
Jaume Ramot García
Carlos Alvarez Cros
Josep Ma Bas Lay
Pere Carrera Bonadona
Rosa Matesanz Torrent
Lluís Hugas Mulà
Mireia Velasco Serrano
Esther Pardo Gimeno

President
Vicepresident
Tresorer
Secretari
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
L’1 de juny, i dins les activitats de
la Setmana de la Natura, la nostra
companya Rosa Matesanz conduí el
cens de nius d’oreneta cuablanca del
nucli urbà de Santa Cristina d’Aro.
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El 3 de juny, el nostre company
Carlos Alvarez-Cros oferí una xerrada a
la Casa Irla de Sant Feliu de Guíxols i
dins la Setmana de la Natura, en la que
explicà què és un local patch, posant
l'exemple de la vall del Ridaura i fent un
repàs al coneixement actual del seu
patrimoni natural reunit pel Grup de
Natura Sterna.

El 5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient, dins
la Setmana de la Natura, el Consorci de les Gavarres
organitzà una sortida per conèixer la flora silvestre
dels voltants de Quart. El nostre Grup hi col·laborà, ja
que l’activitat fou guiada per la nostra companya
Mònica López, experta en botànica.
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PUBLICITAT

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

majoria de gossos recent rescatats després d’haver patit situacions de maltractament físic i/o
psicològic. 250 gossos viuen en cases d’acollida sota la tutela de Galgos 112.
A data d’avui, uns 4000 gossos llebrers i podencs han estat recuperats i donats en adopció
com a animals de companyia a famílies d’arreu del món.
Galgos 112 no rep ajudes públiques. El finançament de l’Associació és possible únicament
gràcies a l’aportació de persones particulars que col·laboren de manera altruista fent-se socis
(uns 500 en l’actualitat), afegint--se al grup de la plataforma Teaming, fent aportacions puntals
al compte corrent que l’Associació té a La Caixa o al compte de PayPal o a través de
donacions als stands informatius i la botiga on line.
Galgos 112 dóna a conèixer la seva tasca mitjançant el seu lloc web: http://www.galgos112.es,
les xarxes socials: http://www.facebook.com/galgos112, http://www.twitter.com/galgos112 i
http://www.instagram.com/galgos112oficial i amb la realització de festes i activitats
promocionals.
Per qualsevol dubte o consulta sobre Galgos 112, podeu contactar amb nosaltres per correu
electrònic a info@galgos112.com. Animeu-vos a adoptar!
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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 les xarxes socials:
https://es-es.facebook.com/Grup-de-Natura-Sterna164351910300211/

@grupnaturasterna

@gnaturasterna

SOLUCIÓ A LA SOPA DE LLETRES I A L'ENDEVINALLA
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EL CRANC
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UNA DE TALENT.
...de Jaume Ramot García

Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
Obra de 20 × 40 cm. (any 2021). Aquarel·la sobre paper de 280 gr, Pintura iniciada en directe
amb observació a través de telescopi i prismàtics, i retocada en els detalls a l’estudi a partir de
diferents fotografies fetes al mateix lloc. S’ha reservat el color original del paper per tal
d’emmarcar l’element principal de l’obra. Aquesta pretén recrear el moment en que els
cabussets del Parc dels Estanys de Platja d’Aro surten amb els pollets, als que els adults
traginen enfilats a l’esquena quan es cansen de nedar o tenen fred. Un comportament comú en
aquest grup d’ocells. El fons de l’obra s’ha elaborat amb una aiguada molt liquida i diferents
tonalitats de blau, que permeten una textura molt diàfana, intentant recrear les transparències i
tonalitats de la làmina d’aigua. Per acabar, s’han remarcat les onades fruit del seu lent i relaxat
desplaçament, així com el reflex de l’au en l’aigua. És una il·lustració on s’intenta anar més
enllà de la pròpia observació de l’ocell per transmetre la sensació de pau i relaxament, d’una
tarda primaveral al Parc dels Estanys.
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