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EDITORIAL 
 
PAGUEM I MARXEM, COP27. 
 
Aquesta frase tan nostrada, que solem 
deixar anar quan no hem quedat gaire 
contents d’un servei, sobretot de 
restauració, crec que seria el resum dels 
resultats de la COP 27, celebrada en els 
darrers dies a Egipte.  
 
Enguany s’esperava que els acords presos 
en la darrera cimera del clima a Glasgow, 
assolissin millores importants, sobre tot pel 
que fa al percentatge d’emissions de gasos 
causants de l’efecte hivernacle. En la 
darrera edició es va aprovar una reducció 
de l’ús de carbó i eliminar gradualment les 
ajudes públiques als combustibles fòssils. 
Ara, l’expectativa era una significativa 
reducció del consum del gas i el petroli a 
favor de les renovables. Malauradament, 
aquestes expectatives no s’han assolit. Els 
països productors i els grans consumidors, 
com la Xina, han posat pals a les rodes. I 
és que el consens no és fàcil. A la cimera 
de la COP27 hi van delegacions dels prop 
de 200 països que en formen part, i tots 
amb dret a vetar les resolucions que no els 
són favorables. Paral·lelament, la realitat és 
que les emissions de diòxid de carboni 
provinents dels combustibles fòssils, no 
han deixat de créixer i arriben novament al 
seu màxim històric. Un fet que ens allunya 
del repte de no superar la mitjana 
d’escalfament planetari, post-industrial, en 
1’5 graus. 

 
Per altra 
banda, hi ha 
els països 
pobres o en 
vies de 
desenvolupa
ment, que 
veuen com el 
seu destí 
esdevé incert 
sense que 
ells en tinguin 
massa culpa. 
El canvi 

climàtic ja és una realitat en moltes regions 
del planeta i les catàstrofes naturals, 

sequeres i augments de temperatura o del 
nivell del mar en són el testimoni. En 
aquest sentit, una reivindicació històrica 
d’aquests països, ha estat un reeiximent 
econòmic que els ajudi a superar aquest 
atzucac. Sembla que en aquest punt, hi ha 
hagut una certa entesa i tots els països rics 
s’han volgut rentar la cara i han arribat a 
acords compensatoris. Amb tot, a ningú 
ens passa per alt que aquesta mesura pot 
ser pal·liativa però no resol el problema de 
fons. Declaracions del propi Secretari 
General de les Nacions Unides, Antonio 
Guterres, afirma públicament que «Un fons 

per pèrdues i danys és essencial, amb tot, 
no serà la resposta si la crisi climàtica 
esborra del mapa a un petit estat insular o 
converteix tot un país africà en desert».  

 
La societat conscienciada veu atònita, com 
les cimeres van passat i els acords no 
arriben. El planeta s’escalfa i una crisi 
climàtica d’implicacions catastròfiques pica 
a la porta. Els nostres representants 
mundials reunits en una cimera, s’ho han 
mirat i han dit: PAGUEM I MARXEM. 

 
Jaume Ramot García, 

president del Grup de Natura Sterna. 
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UN CONVIDAT: EMMA CEBRIAN PUJOL. 
 
Nascuda a Terrassa al 1975. La seva 
relació amb la natura, i més concretament 
amb el mar, s’inicià de ben petita durant les 
vacances familiars a la Costa Brava. Va 
triar la llicenciatura de Biologia (UAB). Es 
va llicenciar al 1996 a la Universitat de la 
Laguna, on es va especialitzar en Biologia 
Marina. De llavors ençà, no ha deixat mai 
d’estudiar el mar per promoure la seva 
conservació. La seva recerca s’ha centrat 
en entendre com els diferents factors 
derivats del canvi global (contaminació, 
espècies invasores i escalfament global) 
afecten al funcionament dels ecosistemes 
marins. Va realitzar el seu doctorat al 
centre d’Estudis Avançats de Blanes, sota 
la direcció de la Dra. Mª Jesús Uriz, sobre 
la utilitat de les esponges com a bio-
marcadors de la contaminació per metalls 
pesats. Durant aquest període, també va 
realitzar diverses avaluacions a àrees 
marines mediterrànies (sobretot a Balears), 
on es va adonar de com les espècies 
invasores estaven afectant els ecosistemes 
bentònics, despertant el seu interès per 
l’estudi de les invasions biològiques. Al 
2007, va realitzar una estada post-doctoral 
al Centre d’Oceanologia de Marsella, a 
França, on va desenvolupar un projecte 
dirigit a estudiar l’efecte combinat de les 
invasions biològiques i el canvi climàtic. En 
acabar, va retornar a Catalunya, primer a la 
Universitat de Girona on va continuar la 
seva línia de recerca dirigida a aplicar 
l'ecologia de les comunitats marines a la 
conservació i restauració dels ecosistemes 
marins mediterranis davant dels impactes 
humans, però també on va començar les 
seves primeres activitats com a docent. 
Actualment treballa com a científica titular 
al Centre d’Estudis Avançats de Blanes-
CSIC i és professora associada al 
departament de Ciències Ambientals de la 
UdG. El seu perfil de recerca, és 
bàsicament observador i naturalista, tot i 
que també ha abordat un gran nombre de 
preguntes científiques rellevants mitjançant 
el disseny experimental. L'èxit de la seva 
recerca multidisciplinària està basat en una 
gran motivació personal, en la voluntat de 
participar en equips de treball dinàmics i en 
la convicció de contribuir a l'adquisició de 
dades rellevants per a la conservació dels 
ecosistemes marins. En aquest sentit és 
membre del grup consolidat Medrecover 

(www.medrecover.org), on participa 
activament en la recol·lecció de sèries de 
dades biològiques i ambientals a llarg 
termini que han permès caracteritzar les 
tendències de l’escalfament global a nivell 

regional del Mediterrani. Durant les últimes 
dècades ha iniciat una nova línia de 
recerca dirigida a explorar noves tècniques 
per a la restauració dels boscos marins 
dominats per macro-algues. A resultat 
d’això ha participat en varis projectes 
europeus, dirigit un parell de tesis i ha 
format el grup «MarineForests 
www.marineforest.com», que té com a 
finalitat contribuir a la conservació 
d’aquests ecosistemes tan productius i 
diversos.  Com a resultat de la seva 
investigació, ha publicat uns 80 articles 
SCI, més de 30 capítols de llibre i ha dirigit 
6 tesis doctorals i múltiples treballs de final 
de Grau i màster. Tot i així, una de les 
qualitats a destacar dins del seu perfil 
professional, seria el gran nombre d’hores 
de treball de camp, que li ha permès 
obtenir un coneixement i comprensió dels 
patrons de biodiversitat i funcionament 
pràctic dels ecosistemes bentònics. 
Actualment, el grup ha invertit també grans 
esforços a la transferència d’aquests 
coneixements a vàries organitzacions i 
institucions per tal de facilitar l’aplicació 
d’aquestes noves tècniques descrites a 
escala local a una escala regional. 
  

 
Enllaç a les seves publicacions: www.emmacebrian.info  

http://www.medrecover.org/
http://www.marineforest.com/
http://www.emmacebrian.info/
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ELS BOSCOS COSTANERS: CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ. 
 
A les zones costaneres rocoses hauríem de 
nedar entre boscos de macro-algues. Quan 
parlem d’algues, en general ens referim a 
les macro-algues, aquelles que veiem a ull 
nu, i les classifiquem pels pigments que 
tenen. Parlem de rodòfits (algues 
vermelles), cloròfits (algues verdes) i feòfits 
(algues brunes). Entre elles,  les algues 
brunes són aquelles que dominen en 
abundància i biomassa les zones rocoses 
temperades. Normalment aquestes algues, 
al igual que fan els arbres en els boscos 
terrestres, són espècies estructurals (que 
poden fer des de metres d’alçada a costes 
oceàniques, o unes desenes de 
centímetres al Mediterrani) que proveeixen 
d’hàbitat i refugi a un gran nombre 
d’espècies d’algues, invertebrats i peixos. 
 
Es creu que els hàbitats dominats 
per aquestes algues brunes són els 
més extensos i productius de tots 
els ecosistemes de vegetació 
costanera, amb un paper 
determinant en la producció global i 
en l'exportació i el segrest de 
carboni. De fet, s’ha insinuat que 
aquests ecosistemes són 
comparables, tant en extensió com 
a nivell de producció primària, al 
bosc amazònic, però que es 
distribueixen per una franja fina al 
voltant de les costes mundials.  
 
Al Mediterrani, les algues brunes 
haurien de formar bosquines d’uns 
40 cm d’alt arreu de les costes 
rocoses. No obstant, tant a Catalunya, com 
a moltes zones del Mediterrani, aquestes 
han retrocedit de forma considerable durant 
les últimes dècades, desapareixent de 
molts llocs, en gran part degut a l’alta 
sensibilitat d’aquestes espècies a la 
destrucció de l’hàbitat i a la mala qualitat de 
l’aigua. A les zones on encara hi són 
presents, ho fan de forma fragmentada i 
amb cert estat de degradació. És per la 
seva importància ecològica, juntament amb 
la seva vulnerabilitat, que la majoria de les 
espècies que formen aquests boscos al 
Mediterrani (espècies dels gèneres 
Cystoseira, Ericaria i Gongolaria) són 
considerades com amenaçades o en perill 
d'extinció pel Conveni de Barcelona 
(Programa de les Nacions Unides pel Medi 
Ambient/Pla d'Acció pel Mediterrani 
[PNUMA/*PAM], 2013), i per tant gaudeixen 
de certa protecció. Tot i així, la protecció 

d’aquestes espècies no ha estat suficient 
per recuperar els boscos desapareguts,  ja 
que tant la biologia (baixa dispersió i cicles 
de vida llargs) com la poca connectivitat 
que hi ha entre les poblacions restants, no 
ho afavoreix. És en aquests casos que 
recomanem la restauració activa 
d’aquestes poblacions. Publicacions 
recents (Verdura et al. 2018) han descrit 
mètodes de restauració actius poc invasius 
i exitosos, per aquestes poblacions. 
Concretament, mitjançant tècniques de 
facilitació del reclutament, es va restaurar 
un bosc de Gongolaria barbata que s’havia 
extingit durant els anys 70 al port de Maó, a 
Menorca. Després de 10 anys de l’acció de 
restauració, aquest bosc ja tenia 1.000 m2, 
amb una estructura de talles, biodiversitat i 

producció primària similar al bosc de 
referència. Aquesta experiència, pionera 
arreu del Mediterrani, ens mostra que la 
recuperació dels nostres boscos és 
possible, tot i que és necessari garantir que 
els impactes que han causat la desaparició 
d’aquests han estat del tot mitigats. 
Finalment, tenint en compte el context 
actual de canvi global i considerant que 
estudis recents mostren que les anomalies 
tèrmiques podrien comprometre la viabilitat 
de les accions de restauració, caldria 
considerar aquest aspecte i elaborar 
protocols adaptats al canvi climàtic. És per 
això, que estudis per identificar quines 
poblacions i genotips estan més adaptats o 
aclimatats als futurs escenaris climàtics, 
seran crucials per garantir l’èxit de les 
accions de restauració que es duguin a 
terme en el futur i a casa nostra. 

 
Emma Cebrian Pujol
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EL PRIMER CERVELL 

Per als humans, sens fa estrany a vegades pensar que hi ha animals que interactuen, 

s’alimenten, es reprodueixen i es perpetuen sense tenir un «cervell». I és que, què defineix un 

cervell? I com molts animals poden viure sense tenir-ne un? 

El cervell es defineix com un òrgan amb una complexitat neuronal i de connexions 

elevadíssima, que permet a l’organisme processar tots els estímuls, respondre i en molts casos 

aprendre d’ells, entre d’altres funcions. Llavors, com ho fan els animals que no tenen cervell?  

Senzillament el seu sistema neuronal està format per ganglis i sistemes neuronals simples, tant 

petits que no poden ser considerats un «cervell» i que molts cops no estan centralitzats a la 

zona cefàlica (és a dir, al cap) sinó que els poden tenir repartits al llarg del cos. 

   

Exemples d’animals que no presenten pròpiament un cervell, com les planàries (Prostheceraeus giesbrechtii), les 

meduses (Rhizostoma pulmo) o els nudibranquis (Caloria quatrefagesi). 

Llavors, quant apareix el cervell? Doncs es considera que a nivell evolutiu, els primers 

organismes que tenen unes masses ganglionars suficientment complexes, grans i 

centralitzades, són els cefalòpodes. I realment per tots és coneguda la intel·ligència que tenen. 

Però, anem a aprofundir una mica més. 

El seu cervell, format per dos lòbuls, es centralitza al cap, com en el nostre cas, però no té un 

crani que l’envolti, ja que són invertebrats. Es considera que pràcticament el 50% del seu volum 

està dedicat a la vista, i és que amb els seus grans ulls, analitzen a la perfecció l’entorn. 

 

Detall de l’ull d’una sèpia (Sepia officinalis) i un calamar (Loligo vulgaris) 

Estudis recents han vist que, en el cas dels pops, presenten un gangli o motor neuronal a cada 

tentacle, atribuint-li així a cada braç la facultat d’actuar i transmetre la informació al sistema 

central de manera aïllada, tenint una percepció perfecte d’allò que els envolta. 

De fet, aquesta percepció tant bona, ha portat a que puguin processar l’entorn i adaptar-s’hi de 

manera ràpida, ja sigui amb camuflatge (sèpies i pops) o amb una resposta molt ràpida (els 

calamars). 

Però la seva visió, tot i que pot semblar excel·lent, no ho és precisament per la gama cromàtica 

que poden veure, ja que són animals considerats daltònics, sinó perquè estudis han descobert 

que poden veure en longituds d’ona diferents a la visible, com la polaritzada, el que els permet 

percebre l’entorn d’una manera, per nosaltres, quasi impossible.  

https://minka-sdg.org/taxa/35242
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Possiblement, els seus canvis de color, imitant l’arribada de la llum al 

fons, poden estar relacionats amb aquesta lectura de l’entorn, com en el 

cas del següent vídeo (accessible mitjançant l’enllaç QR):  

La seva capacitat mimètica és, en alguns casos, la seva millor arma, ja 

que la seva pell reacciona a la lectura de l’entorn, fent aparèixer 

rugositats mitjançant estímuls nerviosos que es poden mantenir durant 

hores sense necessitat que el cervell els ho indiqui, quedant camuflats per exemple amb les 

algues o el fons rocós. 

  

Un exemplar de pop (Octopus vulgaris) i una sèpia amb el cos totalment aplanat per a passar desapercebuts a la sorra. 

Hi ha espècies que destaquen per la seva capacitat mimètica, com el pop mímic 

(Thaumoctopus mimicus), al que se l’ha vist imitar la forma i comportament de fins a 15 

espècies animals diferents, algunes perilloses, el que evita que els depredadors l’ataquin. 

Els pops són animals amb una gran curiositat, que molts cops els porta a 

acostar-se o tocar coses que els criden l’atenció. Segurament molts heu 

acostat la mà a un pop i ell ha tret un tentacle del cau i us ha agafat la 

mà. Contràriament al que pugueu pensar, no us vol menjar, està palpant 

o «llegint» la vostra textura o què sou. Tot i que en alguns casos, això els 

acaba comportant que poden acabar en un plat a taula.  

Enllaç QR a un pop agafant la càmera 

Per aprofundir una mica més en el seu cicle de vida, diré que són animals de creixement ràpid i 

cicle de vida curt, per tant mengen molt i són voraços depredadors (especialment els 

calamars). Els seus cicles de vida (almenys de les espècies que podem veure a casa) ronden 

des d’1 als 5 anys de vida, essent el més normal no passar de 3 anys. Els pops, en aquest cas, 

són animals caníbals, 

per això els petits i 

grans rarament 

interactuen o poden 

acabar essent menjats. 

Un gran exemplar de pop amb 

les restes d’un pop més petit 

que s’estava menjant. 

A nivell reproductiu, 

també podem veure 

comportaments molt 

cridaners, com els pops, 

on el mascle, durant 

l’hivern, busca caus i 

forats que decora amb 

petxines i cargols a 

l’entrada, per a seduir a 
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la femella. Un cop el mascle la fecunda, aquesta entra dins del cau i el tapa amb pedres, 

quedant confinada dins, ventilant els ous i sense menjar. Tot i que tots els ous s’obrin, la 

femella seguirà protegint i ventilant els ous fins la seva mort. 

 

Femella de pop amb el ous sense eclosionar (esquerra) i amb els ous eclosionats (dreta) sense abandonar-los tot i que 

ja no hi ha cries. 

Aquest patró es repeteix en la resta de cefalòpodes, on la femella va ponent ous un cop està 

fecundada fins que ja no li queden energies i acaba essent menjada. 

  

Ous de sèpia (esquerre) i de calamar (dreta). 

Les cries neixen al cap d’un mes o una mica més (tot i que depèn de l’espècie) i tenen un 

creixement ràpid. Tot i així, la pressió a la que sotmetem els cefalòpodes en general els pot 

portar a situacions compromeses. En el cas que pesquis i et vulguis emportar un pop o una 

sèpia a casa, tingues en compte el 

següent: 

Recorda que la talla mínima de captura 

del pop, en cas de tenir llicència de 

pesca recreativa marina o subaquàtica, 

és d’1 kg i sempre intenta agafar 

mascles, no femelles, ja que si estan 

vives, vol dir que encara no han deixat 

descendència. Els mascles es 

distingeixen pel seu tercer tentacle (a la 

dreta), que és més curt. A part, les 

femelles presenten dues ventoses 

sobredimensionades respecte la resta, 

mentre que els mascles tenen totes les 

ventoses iguals. 

A la fotografia podem veure un mascle (part superior, totalment ratllat) i una femella (part inferior, sense ratlles i 

homogeni). 
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En el cas de les sèpies, els mascles es distingeixen perquè presenten ratlles horitzontals 

blanques que arriben fins al mig del cos en molts casos, mentre que la femella presenta un to 

homogeni i, com a molt, només veurem les bandes blanques just al marge del cos. 

Recorda que la talla mínima de captura de la sèpia, en cas de tenir llicència de pesca 

recreativa marina o subaquàtica, és de 10 cm de fulla i sempre intenta agafar mascles, no 

femelles, ja que si estan vives, vol dir que encara no han deixat descendència. 

Tot i no ser espècies protegides ni que es trobin en perill, és responsabilitat de tots que les 

futures generacions puguin gaudir i admirar aquestes meravelles que per sort, solen ser fàcils 

de veure a casa nostra. 

Xavier Salvador Costa 

UN PERSONATGE 
 

JEANNE VILLEPREUX-POWER (1794-1871)  
 
Nascuda a Juillac, França, fou una biòloga marina, 
pionera i autodidacta. Es casà amb el comerciant 
irlandès James Power i es van establir a Sicília, on 
ella es dedicà completament a l'estudi de la història 
natural de l'illa. El 1832 va ser la primera persona a 
crear aquaris per observar i experimentar amb els 
organismes aquàtics. També va proposar un 
antecedent de la piscicultura per criar alevins i 
repoblar els rius d'on els peixos haguessin 
desaparegut. Va publicar Itinerario della Sicilia 
riguardante tutt'i rami di storia naturale e parecchi di 
antichità che essa contiene (Messina, 1839) i Guida 
per la Sicilia (Nàpols, 1842), una completa guia 
d'aspectes de la natura i també culturals de l'illa. 
 
Fou ella qui va resoldre la qüestió científica, oberta 
en aquell temps, de si l'argonauta segrega la seva 
closca o n'aprofita d'altres com un cranc ermità. 
També determinà el mode de reproducció de 
l'espècie.  
 
Va ser la primera dona membre de l'Acadèmia de 
Ciències de Catània, i actuà com a  corresponsal de 
la Societat Zoològica de Londres i altres setze 
societats científiques. 
 
PUBLICITAT (Natura Montfred és una empresa col·laboradora de Sterna) 

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

http://www.naturamontfred.com/
mailto:montfred1@gmail.com
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PER QUÈ ENS HAN CONDEMNAT ELS ORIÇOS? 

Sí, per què ens els condemnen? Resulta 
que, normativament, els hem d’anomenar 
eriçons de mar (recordem que en castellà 
és erizo de mar) o, com a molt, garoina o 
garota. Algú ha condemnat a l’oblit el terme 
oriç, que és com sempre hem anomenat 
aquí els oriços. I mentre 
escric això, el corrector del 
Word em va advertint 
incansablement i 
desagradablement que oriç 
és incorrecte i em 
suggereix que ho canviï 
per xoriç... Uf! Doncs 
d'oriços, sempre n'hi ha 
hagut de plens i de 
fotiscos, apa! I em nego a 
anomenar-los eriçons de 
mar. 
 
Qui, per què, amb quin 
criteri i quina autoritat s’ha 
permès eliminar de la 
meva llengua unes 
paraules vives que, fins i 
tot, trobo recollides al 
Diccionari català-valencià-
balear, l’Alcover-Moll? 
(https://dcvb.iec.cat/inici.asp).  No entenc 
per què empobrir la nostra llengua 
eliminant paraules vives, per després 
omplir-nos la boca dient que l’hem de 
defensar. Sí, l'hem de defensar, i la primera 
línia de defensa sembla que l’haurem de 
situar molt endins de casa.  
 
L’oriç és només un exemple, perquè hi ha 
una pila de noms vernacles que no han 
estat acollits al Diccionari de la llengua 
catalana de l'Institut d'Estudis Catalans 
(https://dlc.iec.cat/), el diccionari normatiu 
català. Per què unes paraules vives són 
considerades d’inferior qualitat que unes 
altres? Perquè el seu ús és minoritari? 
Perquè no les coneixen a la capital? 
Perquè el diccionari quedaria massa 
gruixut? No ho entenc. 
 
Algú sap que és un carrau, un girapedaç, 
un formiguer, una baraca, una nereta o una 
caua? Podeu trobar la resposta a aquest 
enllaç: https://ocellsvallridaura.cat/noms-
vernacles-docells Aquests són uns pocs 

exemples de noms vernacles d’ocells 
condemnats a l'oblit... com els oriços. I, 
quants noms de peixos, de bolets, de 
plantes i de multitud d'altres éssers vius i 
d'estris i coses s'han condemnat a l'oblit 
amb la normalització lingüística? 

 
La meva àvia mai menjava pa tou, sempre 
era pa tèu (recollit al Diccionari català-
valencià-balear, l’Alcover-Moll). I quan 
érem petits, la meva mare ens banyava al 
meu germà i a mi en una buiola (també 
recollit al Diccionari català-valencià-balear, 
l’Alcover-Moll), plena d'aigua assolellada. 
Era sa, deia.. El DIEC només recull bujola 
(f. [LC] [ED] Atuell de la forma d’una 
galleda, però més baix i més ample, que 
serveix per a rentar plats, rentar-se els 
peus, etc.). D'acord que potser les buioles, 
han desaparegut però el pa tèu i els oriços, 
afortunadament (i creuem els dits), encara 
no. 
 

Carlos Alvarez-Cros 
 

Per saber més d’oriços, de fotiscos i molt 
més, a aquet enllaç trobareu una molt 
interesant tesi doctoral: Eriçó de mar: 
estudi antropològic, geolingüístic i 
etimològic. Antoni Corcoll i Llobet,  2012: 
https://www.tdx.cat/handle/10803/85873#pa
ge=1 

https://dcvb.iec.cat/inici.asp
https://dlc.iec.cat/
https://ocellsvallridaura.cat/noms-vernacles-docells
https://ocellsvallridaura.cat/noms-vernacles-docells
https://www.tdx.cat/handle/10803/85873#page=1
https://www.tdx.cat/handle/10803/85873#page=1
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LES ÒLIBES DE LA VALL DEL RIDAURA, EL SILENCIÓS CAMÍ DE LA 
RESILIÈNCIA. 
 
La resiliència, és la capacitat per adaptar-
se a les circumstàncies desfavorables i, a  
casa nostra, són moltes les espècies que 
malden per sobreviure. En moments de 
canvis mediambientalment dramàtics i 
sobtats, la biodiversitat local entoma els 
cops com pot. En el darrers anys, hem 
centrat part dels esforços de recerca en 
algunes de les espècies de rapinyaires 
nocturns més amenaçats de la vall del 
Ridaura. L’òliba encapçala la trista llista 
d’espècies en regressió, amb un pronòstic 
realment poc conegut però preocupant. La 

darrera campanya de cria no va ser, ni de 
bon tros, gaire exitosa. Postes 
abandonades, parelles desaparegudes, i 
les que varen criar, ho feren amb un èxit 
reproductiu més que  discret. Per tant, el 
reclutament de nous exemplars no es 
preveu gaire nombrós.  A sobre, les dades 
del SEMICE d’enguany, que és un projecte 
de mostreig de les poblacions de petits 
rosegadors, i que sol ser un bon indicador 
dels recursos tròfics de l’òliba, tampoc 
porta bones notícies. Per tant, és de 
preveure que el panorama no millori. 
També val la pena recalcar l’escàs èxit de 
les diferents jornades d’anellament i 
marcatge d’enguany. S’han efectuat 18 
jornades d’anellament, enfocades a la 
captura i marcatge d’òlibes adultes, en 
diferents punts de vall amb hàbitats idonis 
amb el resultat d’una sola captura. Malgrat 
que les previsions de densitat d’òliba a la 

vall del Ridaura, sempre s’han bellugat de 
forma aproximada en unes 20 parelles, 
potser caldrà revisar aquesta estimació. 
Són dades totalment aproximades i 
basades en el fet que, històricament, es 
coneixen uns dotze territoris i s’estima que 
encara podien passar per alt, en el millor 
dels casos, uns deu més. El cas, és que, 
per diversos motius, aquests territoris no es 
poden controlar anualment. I aquesta 
manca d’informació ens pot fer errar en el 
càlcul de densitat i que fem estimes molt 
per sobre de la realitat poblacional. 
  
Hi ha dades preocupants que apunten en 
aquest sentit. Com a exemple, a un territori 
de Santa Cristina d’Aro, on hem pogut 
monitoritzar una parella reproductora, s’hi 
han anat capturant i marcant els adults 
reproductors periòdicament. En quatre anys 
hi han passat sis reproductors diferents. 
Això vol dir que, com a parelles territorials 
que són, les baixes podrien ser realment 
importants. Els motius d’aquesta elevada 
mortalitat, segur que són deguts a un foc 
creuat de circumstàncies. Per una banda, i 
com ja hem denunciat reiteradament, les 
col·lisions a les carreteres són un factor 
realment rellevant. Per altra banda, i encara 
poc estudiat a casa nostra, caldria veure 
l’afectació dels rodenticides sobre aquesta 
espècie. Fins i tot hem detectat casos 
reiterats de depredació interespecífica, com 
l’especialització d’alguns astors (Accipiter 
gentilis), en la depredació sobre òlibes al 
pla de Panedes, o la troballa d’anelles 
d’òlibes marcades en egagròpiles de duc 
(Bubo bubo). Tampoc podem oblidar, que 
el factor definitiu del seu declivi, rau en la 
pèrdua d’hàbitats agrícoles tradicionals, en 
mans dels monocultius, la urbanització 
excessiva i el creixement boscós. 
 
En tot cas, estem davant d’un repte contra 
rellotge. Cal saber quantes òlibes tenim a la 
Vall i a quin ritme anem perdent població 
d’una de les millors aliades pel control de 
rosegadors de casa nostra. Tant mateix, les 
dades generals ens poden ajudar a fer-nos 
una idea. En el darrer Catàleg de Fauna 
Amenaçada de Catalunya, l’òliba ja es 
considera com a espècie vulnerable, un 
esglaó per sota del trist podi de les en perill 
d’extinció.

Jaume Ramot García  
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EL MAR I L’ÉSSER HUMÀ. 
 
El mar, els oceans, formen part de la 
història del planeta Terra quasi des del 
principi de la seva creació. Si la formació 
de la Terra està datada al voltant d’uns 
4.500 milions d’anys,  es creu que els 
oceans van començar a ser pressents en 
aquella Terra primordial, fa uns 4.200 Ma. 
Pràcticament en 300 Ma, l’aigua, 
substància inherent i imprescindible per al 
fenomen que anomenem Vida, va aparèixer  
al nostre món. 

 
L’aigua de la Terra, cobreix un 71% de la 
superfície planetària i podríem esbossar un 
petit somriure si ens plantegem que, en cop 
d’anomenar el nostre planeta «la Terra» 
podria haver estat més encertat, anomenar-
lo «planeta Aigua». 
 
Si fem un paral.lelisme d’aquesta presència 
indiscutible de l’aigua dintre del nostre 
planeta, amb la presència de l’aigua dintre 
del cos humà, veiem que s’estima que 
sobre un 65% del pes del nostre cos, té a 
veure amb la presència d’aigua i voldria 
ressaltar que aquest percentatge varia 
segons l’edat de l’individu. Els nens, per 
exemple, tenen un percentatge més elevat 
que les persones adultes i lògicament, molt 
més que la gent gran.  
 
Ja dins l’àmbit anatòmic del 
cos humà, veurem, però, 
que  si disseccionem els 
diferents òrgans i 
estructures físiques que 
componen el nostre cos, el 
percentatge d’aigua varia 
moltíssim. Si comparem, 
per exemple, la sang que 
corre pel nostre arbre 
vascular (la sang és 

considerada un teixit líquid i del seu pes 
total, un 78% és aigua) amb els ossos, de 
consistència molt sòlida, amb presència tan 
sols d’un 22% d’aigua, veurem que són 
estructures molt diferents.  
 
I aprofitant que parlo  de la sang, un 
aspecte molt curiós és que la composició 
del plasma de la sang humana, que és la 
part líquida que conté i transporta totes les 
cèl.lules sanguínies i substàncies que estan 

en suspensió, és un 90%  d’aigua i els seus 
components s’apropen molt als de la 
composició de l’aigua dels oceans. 
 
Tota aquesta comparativa és interessant, 
perquè si repassem tots els elements vius 
orgànics i tots els elements inorgànics que 
conformen el planeta, l’aigua existeix, amb 
diferents graduacions o concentracions. 
Fins i tot, en moltes roques i restes de 
meteorits que formen part de l’escorça 
terrestre, s’ha demostrat que porten aigua 
encriptada dintre de la seva estructura 
molecular, i des de fa anys i amb les noves 
descobertes científiques, es postula que 
l’origen de l’aigua a la Terra, prové de 
l’aigua congelada que posseïen els 
cometes i meteorits, que van impactar 
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massivament en la superfície terrestre en 
les èpoques originals, i que juntament amb 
l’aigua que de manera inherent estava 
capturada al material rocós del nostre 
planeta, forjaren els mars i oceans. 
 
Realment l’aigua, ja sigui en forma de 
mars, oceans, rius, llacs, aigua gelada, 
aigua concentrada en vapor als cels,  és 
absolutament essencial per les diferents 
relacions  dinàmiques, que posen en 
contacte la matèria inorgànica i la matèria 
orgànica al planeta. Sense aigua no és 
possible la vida, tal com la coneixem. 

 
Per acabar, una última imatge: 
dues cèl.lules germinatives, 
esperma i òvul  es troben a 
l’aparell reproductor femení. 
Les cèl.lules, petites, fràgils, 
pràcticament aigua intracel.lular 
amb material genètic, 
s’uneixen.  D’aquesta unió 
sorgeix un zigot, una única 
cèl.lula que continua sent una 
gran porció d’aigua intracel.lular 
en plena divisió mitòtica. 
Aquesta cèl.lula primària, es 

divideix en dos, en quatre, en vuit i de mica 
en mica, milers de cèl.lules que són aigua 
intracel.lular formen un embrió, un fetus, 
que viu dintre d’una bossa plena de líquid 
amniòtic, que també és aigua... Arribarà el 
part, un nadó, un nen... un adult... una 
persona gran amb cada vegada menys 
concentració d’aigua. 
 
L’ésser humà és fill del planeta Terra o amb 
el mateix somriure d’abans, del planeta 
Aigua.

 
 

Carina Vizcaíno Peinado 
 

 

 
PUBLICITAT (Clínica Veterinària Pou és una empresa col·laboradora de Sterna) 
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UN LLIBRE O DOS 
 
INVERTEBRADOS MARINOS DEL 
LITORAL ANDALUZ. 
 
Autors: Francisco López, Jesús Bellido, 
Ramón de Haro, Juan Antonio López 
 
Edita: Aula del Mar de Málaga, “ACMM”. 
 
Any: - 
 
Pàgines: 28 
 
Molt senzilla guia que ens servirà per 
introduir-nos en el món dels invertebrats 
marins. 
 
Es tracta d'una publicació digital d'accés 
gratuït a aquest enllaç: 
https://www.juntadeandalucia.es/medioambi
ente/portal/documents/20151/569176/Cuade
rna_invertebrados_Kit_correlimos.pdf/40092
ab2-fc86-e16b-0a0e-
f562943c055d?t=1549270259000 
 
 
 
 

 

GUÍA PRÁCTICA PARA 
FOTOGRAFIAR 
NUDIBRANQUIOS DEL LITORAL 
ESPAÑOL. 
 
Autor: Xavier Salvador Costa 
 
Edita: Marcombo. 
 
Any: 2019 
 
Pàgines: 360 
 
 
Guia il·lustrada que desvetlla els secrets 
per localitzar nudibranquis i proporciona 
els trucs per fer les millors fotografies 
macro. L'autor ha recollit en aquest llibre 
247 espècies diferents d'heterobranquis 
d'aigües espanyoles, on detalla l'ecologia, 
l'alimentació i les claus per trobar cada 
mol·lusc. El llibre inclou la descripció, les 
característiques, les curiositats i la 
biologia. També els hàbitats marins i què 
cal analitzar en cadascun. També els 
equips per a les fotografies i les diferents 
tècniques a emprar. Inclou explicacions 
sobre fotografia nocturna. 

https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/569176/Cuaderna_invertebrados_Kit_correlimos.pdf/40092ab2-fc86-e16b-0a0e-f562943c055d?t=1549270259000
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/569176/Cuaderna_invertebrados_Kit_correlimos.pdf/40092ab2-fc86-e16b-0a0e-f562943c055d?t=1549270259000
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/569176/Cuaderna_invertebrados_Kit_correlimos.pdf/40092ab2-fc86-e16b-0a0e-f562943c055d?t=1549270259000
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/569176/Cuaderna_invertebrados_Kit_correlimos.pdf/40092ab2-fc86-e16b-0a0e-f562943c055d?t=1549270259000
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/569176/Cuaderna_invertebrados_Kit_correlimos.pdf/40092ab2-fc86-e16b-0a0e-f562943c055d?t=1549270259000
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UN WEB 
 

MINKA                                                                                        https://minka-sdg.org/home  

 
MINKA és una plataforma de ciència 
ciutadana que permet als usuaris registrar 
les seves observacions submarines. Cada 
observació és validada pel personal 
investigador, encapçalat per Jaume Piera, 
responsable del grup de recerca de 
sistemes d’informació participatius 
d’ambient i de sostenibilitat, integrat en el 
Departament d’Oceanografia Física i 
Tecnològica de l’ICM (Institut de Ciències 
del Mar, organisme del CSIC, Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas). Un 
altre dels validadors és el nostre company 
Xavier Salvador, que és, de llarg, el més 
actiu. 
 
Les observacions validades del MINKA són 
accessibles per a tots els usuaris de la 
plataforma. Alhora, són pujades a la 
Infraestructura Mundial d’Informació en la 
Biodiversitat (GBIF). 

               
 

UNA FRASE (O DUES).  
 

Ell sempre pensava en el mar com la mar, 
que és com li diu la gent que l’estima. -
Ernest Hemingway- (El vell i la mar) 
 

L'home selecciona pel seu bé, la Natura ho 
fa pel bé comú.- Charles Darwin - 
 
 

UN REFRANY (O DOS). 
 

Es pop sempre mor a sa colàrsega. 
 
Per Tots Sants, capes i guants. 

 

 UN PENSAMENT. 
 

Había un pibe que siempre se preguntaba: 
¿A dónde van las ballenas cuando se van? 
Un día dejó de preguntar y se fue a nadar 
con las ballenas. Allá abajo se ve todo al 
revés, la superficie es un cristal brillante, 
las ballenas vuelan.. -De la pel·lícula: La 
puta y la ballena- 
 

https://minka-sdg.org/home
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UN CAS DE L'ESTEL I L'ORIOL: POPS. 
                               
Els  avis i l’Estel esperen, a l’escola, que 
l’Oriol arribi d’excursió. L’autobús va amb 
una mica de retard. 
 
Per fi arriba i allibera una munió de nenes i 
nens cansats i feliços. 
 
—Què, com ha anat? Ja has berenat? —
pregunta l’àvia. 
 
—Bé. Sí, ja me l’he menjat 
 
—Us ho heu passat bé?  
 
—Molt. L’aquari m’ha encantat. 
 
—Has vist els taurons? —
pregunta l’Estel. 
 
—Sí, eren molt grans. Però 
semblaven molt mansos. No eren 
com els dels documentals de la 
tele. Un submarinista els anava 
donant menjar i quasi ni li feien 
cas. 
 
—Però hi havia molts més peixos, 
no? 
 
—Ui sí, n’estava ple i de totes 
mides i formes. 
 
—No sembla que ho diguis massa 
entusiasmat. 
 
—Sí, sí, però el que m’ha agradat més ha 
estat un pop. Hi havia com una mena d’olla 
de terrissa al fons. I el submarinista hi ha 
deixat caure un cranc a prop. Tot d’una, de 
l’olla ha sortit el pop i ha agafat el cranc. Jo 
no sabia que els pops menjaven crancs, 
que són dusos. 
 
—Sí, al mig dels tentacles tenen com una 
mena de bec de lloro amb el que trenquen 
les closques dures. 
 
—Això ens ha explicat la senyoreta i que 
amb els tentacles els immobilitzen.  
 
—I canviava de color? 
 
—Sí, sí. I la pell li feia com uns bonys petits 
i s’assemblava a les roques del voltant. I 
després, s’ha tornat  a ficar al seu 
amagatall i només li sortien els ulls. Una 

passada! I ens han explicat que són molt 
intel·ligents i que són tan tous i  flexibles 
que es poden ficar per forats petitíssims. 
No hagués dit mai que els pops fossin 
intel·ligents. 
 
—Tots els animals ho són. —Digué l’avi.  
 
—Sí home... 
 
—Diries que en Toby no és intel·ligent? 

 
—En Toby sí que ho és, però... una 
formiga?  
 
—Pensa que les formigues construeixen 
uns nius que són com vertaderes ciutats. 
Que tenen magatzems de menjar, 
guarderies amb les eves cuidadores per les 
larves, guardies,... Cada espècie és 
intel·ligent a la seva manera. Sinó els 
animals no podrien enfrontar-se a les 
diverses situacions que es troben al llarg de 
la seva vida. I segurament els pops ens 
poden semblar més intel·ligents perquè són 
capaços de resoldre problemes semblants 
als que podríem resoldre nosaltres. 
 
—Si tu ho dius... 
 
—Apa, anem cap a casa que comença a 
ploure i, si no ens afenyem, sí que 
enxamparem un bon pop. 
 
 

Carlos Alvarez-Cros 
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UNA ACTIVITAT: APRENEM I PINTEM POPS 

 
Els pops pertanyen al grup 
dels mol·luscs 
cefalòpodes, igual que els 
calamars i les sèpies, i el 
tret comú de tots ells és 
que tenen el cos format 
per un cap i les 
extremitats. Els pops tenen 
vuit tentacles amb 
ventoses enganxoses, i al 
cap hi tenen els ulls i el 
cervell. 
 
S’alimenten de peixos, 
mol·luscs i crustacis, com 
ara crancs i gambes. 
Atrapen les seves preses 
amb l’ajuda de les 
ventoses que tenen a les 
potes i amb un bec, com 
de lloro, les trossegen. 
Tenen una gran capacitat per confondre’s 
amb l’entorn. En només uns segons un pop 
es pot tornar gairebé invisible. No només 
canviant de color, sinó també la textura del 
cos. 
 
Els pops tenen un dipòsit de tinta que fan 
servir per desorientar els seus 
depredadors. Quan se senten amenaçats, 

la deixen anar a raig i enfosqueixen l’aigua. 
D’aquesta manera confonen els que els 
ataquen i tenen temps de fugir. 
S’arrosseguen pels fons rocosos, però 
també poden nedar. A més, tenen una 
cavitat a través de la qual expulsen aigua, i 
així es poden desplaçar més ràpidament, a 
propulsió. 

 
A aquest enllaç:  
https://www.supercoloring.com/coloring-pages/curled-octopus?colore=online podeu pintar 
fàcilment el dibuix des del mateix ordinador. 
 
 

UNA SOPA DE LLETRES 
 

 
 
 
  

Busqueu les següents  paraules:
 
Pop  Mol·lusc 
Bec  Cefalòpode 
Tentacle Ventosa 
Propulsió Calamar 
Sèpia  Color 
Textura  Tinta 
 
 

       UNA ENDEVINALLA  
 

Te la dic molt aviat 
a veure si l’endevines, 

què és que va encaputxat 
i amb més de sis peus camina? 

 

S M A S T I E J A R E A P N

P E L E U M O A P I O R T E

O R P E D O P O L A F E C M

A F E I L L E X I E N T E U

Z U O I A L S E L T O A B E

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

L Q U I O S G C O N U S E R

U Z I S N C L L I P R O T A

R O L L V E N T O S A S A R

T I S U Q U P P C I M I U G

A S I P E A E R F E A O R E

R O C O L O R E L I L I D U

C E C R T E X T U R A V A R

B L A P A N O C R I C T T P

https://www.supercoloring.com/coloring-pages/curled-octopus?colore=online
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UN PARELL D'OCELLS I HUMANS, O VICEVERSA  
 
 

 

PORRONS I LAVATIVES 
 
Quan érem molt jovenets, l'escola ens portà 
a visitar el castell de Peralada. Em va 
sorprendre i meravellar a l'hora. Ens va 
guiar un senyor gran, que a mi em va 
semblar menut, distingit i molt savi. Tot 
primer ens va ensenyar la biblioteca. Allà 
vaig aprendre què era un incunable i 
m'admirà la grandària d'alguns dels antics 
llibres i les seves magnífiques il·lustracions. 
D'altra banda, em va horroritzar saber que 
alguns dels documents estaven escrits 

sobre vitel·la, que és pell tractada d'animal 
nonat o recent nascut. 
 
Després, ens mostrà una imponent 
col·lecció de vidre: porrons, càntirs, 
setrilleres, almorratxes, copes... Una 
col·lecció que es remunta a l'Egipte dels 
faraons.  
 
Si no recordo malament, el nostre guia ens 
explicà l'origen del porró. Sembla que, 
antigament, feien servir un estri similar per 
administrar lavatives. No sé si la història és 
certa o no, però té molta lògica. 
S'introduiria el broc prim per l'anus, es 
bufaria pel broc gruixut i el contenidor 
central serviria alhora per evitar els ensurts 
de possibles refluxos. De fet, els faraons 
egipcis tenien l'anomenat neru phuyt, o 
guardià de l'anus, que era l'encarregat de 
tractar les morenes faraòniques i 
administrar lavatives bufant a través d'una 
cànula d'or. No us penséssiu que fos un 
ofici de merda, ans al contrari, era un 
càrrec de molta confiança i molt ben 
remunerat... Sembla ser que la neteja 
intestinal s'inspirà en l'ibis sagrat, ocell 

consagrat al déu Thot. 
Aquest ocell també era el 
patró dels escribes, 
comptables, astrònoms, 
màgics i guaridors, ja que 
el seu bec recordava el 
càlam amb que aquests 
escrivien.  També s’assegurava que era 
capaç de predir les crescudes del Nil. En 
tot cas, els ibis lliuraven als antics egipcis 
de tota mena d’animalons no desitjats que 

pul·lulaven pel fang després 
que el riu es retirés.  
 
Escriu Plini: «En menjar una 

gran quantitat de peixos, l'ocell 
se sent sobrecarregat, llavors, 
amb el seu bec aspira aigua de 
la mar i la introdueix en el seu 
recte per finalment evacuar i 
sentir-se més alleujat». 

Evidentment, això és incert i la 
possible confusió s'hauria donat 
en observar com l'ocell, després 
de treure el llarg i corbat bec 
moll de l'aigua s'arreglés les 

plomes de la popa. 

 
Carlos Alvarez-Cros 
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QUI GUANYÀ A WATERLOO? 
 
Diu el refrany que "el colom menja plata i 
caga plom". És a dir, que el que s’ha 
d’invertir en el seu manteniment, no 
compensa, ans al contrari, el benefici de la 
seva criança. Com tot, és discutible. I si no 
fos perquè és mort, li podríem preguntar a 
Nathan Mayer Rothschild que, molt 
probablement, no hi 
estaria gens, però gens, 
d’acord. 
 
Després de la victòria de 
la Sisena Coalició, pel 
Tractat de Fontainebleau, 
Napoleó Bonaparte fou 
obligat a exiliar-se a l’illa 
d’Elba. Al març de 1815 
se n’escapà i es dirigí a 
Paris, després que se li 
unissin les tropes 
enviades per capturar-lo i, 
posteriorment, els 
veterans d’anteriors 
campanyes. A corre cuita,  
el Regne Unit, Rússia, 
Prússia, Suècia, Àustria, 
els Països Baixos i cert 
nombre d'estats alemanys formaren la 
Setena Coalició i uniren els seus exèrcits 
per enfrontar-se al cors. Les forces estaven 
molt igualades, el resultat de la guerra es 
presentava incert. L’enfrontament decisiu 
tingué lloc a l’actual Bèlgica, a Waterloo, 
del 15 al 18 de juny de 1815. Finalment, la 
victòria es decantà de la banda de la 
Coalició. 
 
En aquell temps les notícies es portaven en 
mà, a la velocitat màxima que podien córrer 
els cavalls. Londres està a 362 quilòmetres 
de Waterloo... I aquí comença una llegenda 
que diu que els Rothschild tenien muntada 
un completíssima xarxa de coloms 

missatgers, gràcies a la qual,  Nathan 
Mayer Rothschild s’assabentà del desenllaç 
de la contesa molt abans que ningú. 
Immediatament començà a vendre deute 
francesa a alts preus i grans quantitats de 
bons de l’estat britànic, fent suposar que la 
batalla estava perduda. La resta 

d’inversors, sabedors que estava ben 
informat, imitaren el seu comportament. El 
preu dels productes borsaris britànics es 
desplomà, moment que aprofità el banquer 
per, a través de discrets agents, comprar el 
que havia venut i tot el que va poder, a 
preu de saldo. Quan va arribar la notícia de 
la victòria, la borsa es reféu immediatament 
i Rothschild guanyà una fortuna immensa 
en pocs dies. Havia estat el guanyador de 
Waterloo, gràcies a uns coloms que 
menjaven veces i cagaven, no ja plata, sinó 
or. 
 
A partir d’aquesta feta es començà a 
prohibir l’ús d’informació privilegiada. 

 
Carlos Alvarez-Cros 

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

 
Heus aquí que la Reina Vermella i l’Alícia 
van corrent tant com poden, agafades de la 
mà; la reina li va dient «més ràpid, més 

ràpid!» i l’Alícia ja no pot córrer més ràpid. 
El curiós del cas és que no es mouen de 
lloc. Davant l’estupefacció d’Alícia la reina li 
respon: «Aquí cal córrer tant com puguis 

per poder restar al mateix lloc. Ah! i si 
pretens anar a algun altre lloc cal que 
corris, si més no, el doble de ràpid del que 
hem corregut ara.» Lewis Carroll. 

(1871). Alícia a través del mirall. 
 
La majoria de ratpenats (de l’ordre 
dels quiròpters) hi veuen a les 
fosques per mitjà d’ultrasons que 
emeten (amb les cordes vocals); 
en capten el reflex o eco (per les 
orelles) i l’interpreten a l’instant (a 
l’escorça cerebral): detecten, 
localitzen i identifiquen el que 
tenen al seu camp d’observació. És 
el que se’n diu l’ecolocalització. 
   
 
Sense ser una visió com la nostra 
basada en la llum, en el seu còrtex 
cerebral se’ls representa una 
pantalla amb la informació rebuda i 
interpretada.  
 

Els que solen volar sobretot de nit, 
s’alimenten d’insectes nocturns que 
atrapen al vol. Però vet aquí que hi ha 
alguns lepidòpters nocturns que han 
desenvolupat adaptacions per esquivar 
aquests depredadors, com ara la capacitat 
de captar els ultrasons que emeten els 
ratpenats i, per tal de no ser devorats, 
reaccionar amb estratègies diferents. Uns, 
tan bon punt detecten els ultrasons 

converteixen el seu vol anodí en piruetes, 
caigudes en picat o bé s’amaguen a les 
herbes i així desconcerten i esquiven el 
depredador.  
 
N’hi ha d’altres, per exemple els àrctids, 
que són verinosos i el que fan és emetre un 
avís mitjançant ultrasons, que interfereixen 
amb l’eco que rep el ratpenat i així 
l’adverteixen que més li val que els evitin.  

 
Però les adaptacions no s’acaben aquí. 

Alguns ratpenats egipcis, per 
destarotar aquesta defensa 
desenvolupada per les arnes, 
prescindeixen d’emetre ultrasons i, 
amb unes orelles molt 
magnificades, capten directament el 
so de l’aleteig dels insectes que 
d’aquesta manera queden de nou 
indefensos en front dels ratpenats 
depredadors.   
 
Un bon experiment casolà a l’abast 
de tothom: en una nit d’estiu a prop 
d’un llum on voletegen aquests 
lepidòpters, provem de fer dringar 
un manyoc de claus.  
 

Aquest dring, a més de la fressa que 
nosaltres podem sentir, emet molts 
ultrasons que els lepidòpters capten i hi 
reaccionen instantàniament.  
 
Altres adaptacions de comportament 
adoptades per alguns lepidòpters són 
avançar l’hora i sortir a volar a la llum del 
dia per no coincidir amb els quiròpters. 
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Hi ha plantes que també han evolucionat 
tot servint-se dels ultrasons dels ratpenats; 
per tal d’afavorir la seva pol·linització han 
desenvolupat unes fulles en forma d’antena 
parabòlica, que el rat-penat capta, identifica 
i s’hi atansa per obtenir la consumició 
pol·línica que se l’hi ofereix. I de passada, 
pol·linitza, que era l’objectiu perseguit. 

 
I és que la dinàmica de l’evolució 
segueix una pauta molt semblant a la 
descrita en la cursa de la Reina 
Vermella: els canvis adaptatius són 
una cursa desenfrenada i contínua 
entre espècies per reeixir i no ser 
esborrades del mapa. Per avançar (és 
a dir: per sobreviure) els cal la millora 
contínua, que s’afanyin més i 
incorporin innovacions que puguin 
desbaratar l’estratègia dels seus 
depredadors o de les seves preses, 
en una cursa que no té aturador. És 

l’evolució. 
 

Oriol Agell Pasola 
 
Per saber-ne més: Jones, K.; Jones, G., i 
Waters, D. Echolocation. (2018)  a aquest 
enllaç:  
https://www.bbc.co.uk/sounds/play/b0b6hrl
3?partner=uk.co.bbc&origin=share-mobile 

 
 
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 

https://www.bbc.co.uk/sounds/play/b0b6hrl3?partner=uk.co.bbc&origin=share-mobile
https://www.bbc.co.uk/sounds/play/b0b6hrl3?partner=uk.co.bbc&origin=share-mobile
mailto:montserratfelez@cofgi.org
http://www.farmaciamontsefelez.com/ca
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UN ARBRE 
 
GRÈVOL – (Ilex aquifolium)
 
Català: Grèvol, coscoll de vesc 
Castellà: Acebo, cardonera 
Francès: Houx 
Anglès: Holly 
Occità: Gréfol, Fouito-pastre 
 
Pertany a la família de les 
aquifoliàcies i al gènere Ilex. 
 
ETIMOLOGIA: el nom del gènere, 
Ilex, ve del llatí i fa referència al nom 
d’alzina, per la semblança de les 
fulles del grèvol amb les fulles 
d’alzina i el nom aquifolium, prové 
d’acus, que vol dir agulles i de 
folius, que vol dir fulles, al·ludint a la 
seva forma punxeguda.  
 
HABITAT: es localitza a Europa Occidental 
i Central. A la península Ibèrica és present 
als boscos de la muntanya mitjana i als 
boscos mediterranis que gaudeixin de certa 
densitat d’humitat. Pot aguantar bé les 
baixes temperatures, però no tant les 
sequeres estivals o la manca d'aigua durant 
períodes llargs. Es una espècie que també 
es pot trobar plantada als jardins com a 
ornamental. De fet existeixen diferents 
varietats amb els marges de les fulles de 
color verd clar. A la nostra Vall, podem 
trobar exemplars de grèvol a l’Ardenya i a 
altres llocs més amagats, a part dels arbres 
que algunes persones tenen plantats al seu 
jardí. 
 
DESCRIPCIÓ: arbust o arbre dioic, 
perennifoli, que pot arribar fins als 10m 
d’alçada. De capçada molt densa, 
ramificada i amb forma cònica. Creix amb 
el tronc dret, encara que normalment 
només arriba a la forma arbustiva, és per 
aquest motiu que sovint és considerat un 
arbust del sotabosc. L’escorça del tronc i 
de les branques velles és de color gris clar i 
llisa, mentre que a les branques més joves 
és verd. Les fulles són molt resistents, d’un 
verd fosc brillant, alternes, coriàcies i 
punxants sobretot als exemplars joves. Als 
exemplars d’arbres vells hi pot haver fulles 
enteres i també punxants. La fusta del 
grèvol és d’un color clar, dura i homogènia, 
de molt bona qualitat per a treballs 
d'ebenisteria, torneria i marqueteria. 
Antigament, es tenyia de negre per fer-la 

passar com a fusta de banús. Amb les 
branques flexibles es fan mànecs d’eines o 
utensilis de cuina. També és molt bona 
fusta per a cremar. 
 
FLORS I FRUITS: és un arbre que floreix 
entre el maig i el juliol. Les seves flors 
poden ser blanques i també amb alguns 
tons rosats. Surten en grupets de les 
axil·les de les fulles. En ser una espècie 
dioica, trobem exemplars masculins, que 
no donaran fruits, i femenins, que sí 
donaran fruits. Molt rarament es troben 
exemplars hermafrodites.  
 
Els fruits surten cap al mes d’octubre. Es 
una drupa, d’un vermell molt intens i brillant 
que conté entre 4 o 5 llavors per fruit. 
Aquests fruits tan atractius, es poden trobar 
durant tot l’hivern a l’arbre i són molt 
cridaners en contrastar amb les fulles 
fosques o quan la resta de vegetació ja ha 
quedat sense fulles o gairebé. Aquest fruits 
contenen una substància que es diu ilicina i 
que els fan tòxics per als humans. 
 
Aquesta espècie té especial importància 
pel gall fer, (Tetrao urogallus), ja que li 
serveix d’aliment i com a cau durant 
l’hivern.  
 
El grèvol es una planta protegida per llei 
des de l’any 1984. No es pot recol·lectar, 
tallar i,  molt menys, arrencar. L’hem de 
protegir i s’ha d’abandonar el seu ús 
indiscriminat com a decoració nadalenca. 
 

Mònica López García  
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UNA RECEPTA 
 
ARRÒS SILVESTRE (cuinat amb un forn solar) 
 
INGREDIENTS: 
 
- 1 tassa de barreja 
d'arrossos (basmati, semi-
integral, salvatge). 
- 1 ceba. 
- 2 pastanagues. 
- 2 grans d'all. 
- 1 carabassó. 
- Oli d'oliva verge extra. 
- Un manat d'herbes 
silvestres comestibles. 
- 2 tasses d'aigua calenta. 
- Sal al gust. 
 
A una cassola amb una mica 
d'oli i afegim la ceba, les 
pastanagues, el carabassó i 
els alls, tot pelat i tallat a 
trossets. 
 
Rentem bé la barreja 
d'arrossos i l'afegim a les 
verdures de la cassola. Pel 
que fa a les herbes 
silvestres, en aquest cas he 
fet servir les més adequades 
que tenia a mà, com fulles tendres de dent 
de lleó, malva, verdolaga, enciam de 
cavaller i blet blanc, totes agafades d’un 
lloc net i lluny de substàncies nocives. Un 
cop totes les herbes silvestres són netes, 
sense tallar-les es posen a la cassola amb 
la resta d'ingredients. Afegim les 2 tasses 
d'aigua calenta, sal al gust i barregem tot. 
Ho tapem i cap al forn solar. Ho deixem 

coure i quan el vidre del forn estigui entelat, 
vol dir que l’arròs ja és fet. 
 
Després de rebre algunes preguntes de 
com cuinar amb el forn solar, he volgut 
explicar aquesta recepta, que és molt 
senzilla de fer i queda molt gustosa. Si la 
feu al foc convencional, també us quedarà 
molt bona, així que animeu-vos a fer-la i 
molt bon profit! 

Mònica López García 
                   

QUAN EL TEMPS PASSAT ERA MILLOR? 

 
L’ésser humà, igual que la resta dels 
animals, té la facilitat d’adaptació molt 
desenvolupada. Així doncs, amb dues 
generacions de distància, pensar que fem, 
pensem o mengem el mateix que els 
nostres avis, és un error, i ens estem 
equivocant de ple, perquè serà només que 
ens em adaptat.  
 
A part d’això, també acostumem a decidir 
que el que era bo o estava bé, ara ja no ho 
és ni està tant bé. I que el progrés i la 
tradició son dues coses compatibles 

sempre que les nostres estructures no es 
moguin massa.  
 
Per posar un exemple -entre els lectors hi 
ha gent de totes les edats que ho podeu 
corroborar- Els pollastres, un cop pelats, 
tenen la pell groga? -Sí. Els que comprem 
a les botigues i supermercats. És normal 
que la tinguin? -No. Normalment, els 
pollastres tenen la pell de color ocre i si no 
mengen només blat de moro, blanquinosa. 
Feu memòria els més grans. 
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Els joves només coneixeu els pollastres 
amb la pell groga i algunes vegades 
també els ossos amb color groguenc. Què 
ha passat? Doncs que quan van començar 
les granges avícoles a criar animals a 
l’engròs i a donar pinso de dubtosa 
procedència a les gallines, la gent no les 
comprava pel color que tenien; és per això 
que la indústria de l’alimentació va decidir 
barrejar amb el menjar, un colorant, així 
tots els pollastres semblen de pagès.  
 
En som conscients d’aquest canvi i de la 
manipulació que hem patit? Doncs penso 
que molt pocs. Les dues generacions han 
passat i assumit que el que mengem és el 
mateix, però no.  
 
Tot això ve a compte perquè divendres, als 
Glops de Ciència d’aquest mes, vàrem 
acompanyar la xerrada dels ratpenats (els 
mamífers més penjats) amb unes 
magdalenes com les que feia la meva àvia. 
Aquestes, són tan diferents que les d’avui 
dia fins i tot tenen un altre nom.  Us explico 
la recepta:  
 
-Ous: els que vulgueu. Com més n’hi 
poseu, més magdalenes menjareu. És un 
avantatge, perquè les pots fer en qualsevol 
moment amb els que tinguis.  
-Sucre: el mateix que pesin els ous. 
-Oli d’oliva:  el mateix que pesin els ous. 
-Farina:  El mateix que pesin el ous. 
-La pell d’una llimona ratllada  (o més, 
segons els ous que tingueu). 
-Un grapat de pinyons  o no cal. 
 
Com es fan? 
Separeu el rovell de la clara dels ous. 
Barregeu els rovells amb el sucre –podeu 
utilitzar la batedora-. Quan estigui 
homogeni, afegiu l’oli d’oliva, després la 
farina i per acabar les clares muntades -

això últim millor a mà-.  Després, la pell de 

la llimona i els pinyons.  
 
És clar que heu de tenir els papers de 
magdalena a punt. Els ompliu fins la meitat 
perquè després pujarà una mica. Les 
poseu al forn a 170 graus. No puc dir quant 
de temps trigaran a fer-se perquè depèn de 
la mida del paper i de com va el forn. 
  
La recepta és la mateixa que la de l’àvia 
però mai no quedaran igual perquè ella 
agafava l’olla on havia barrejat els 
ingredients i anava, caminant, a cal flequer 
a l’hora en que el forn ja era sense llenya i 
amb el residu de l’escalfor es coïen les 
magdalenes.  
 
Bon profit si us animeu!!! 
 

Esther Pardo Gimeno 
 
NB: he parlat dels pollastres en general. És 
evident que també n’hi ha d’altres amb més 
qualitat i que hi ha persones que en tenen a 
casa i saben que els ous de les gallines no 
són iguals un de l’altre. 

 
UN HAIKU.  

 

Aviat es fa fosc. 
Haig de posar a coure 

una plata de sols. 
Esther Pardo Gimeno 
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UNA DE FOTOGRAFIA NATURALISTA. 
 
Durant el Delta Birding Festival d’enguany, 
vaig assistir a la conferència El papel de la 
fotografía en la protección de los espacios 
naturales d’en Javier Puertas, geògraf i 
fotògraf professional de natura. La xerrada 
posava en valor la fotografia com a eina de 
sensibilització, de coneixement, de 
conservació i de divulgació dels espais 
naturals protegits, partint de la capacitat 
que té la imatge per 
despertar emocions i 
sentiments.  
 
Entre tots els continguts, 
em van cridar l’atenció 
algunes de les opcions 
que ens va donar als 
fotògrafs aficionats per 
tal de col·laborar en la 
protecció dels espais 
que ens són més 
propers. Espais que, de 
ben segur, en tenim un 
munt d’arxius. I, tenint en 
compte que a la Vall 
d’Aro conflueixen tres 
espais naturals protegits 
inclosos en el projecte 
europeu Natura 2000 (el 
massís de les Cadiretes, 
les Gavarres i el litoral 
del Baix Empordà), per què no donar un 
cop de mà? 
 
Comencem amb els concursos, són una 
bona opció. Podem participar en el Wiki 
Loves Earth, per exemple. És un concurs 
fotogràfic d’espais naturals protegits que es 
convoca cada any i on tothom pot pujar 
imatges sota una llicència lliure. De fet, el 
concurs és una bona excusa per 
aconseguir tenir una visió general del 
nostre patrimoni i fer-ne difusió a través 
dels continguts de Wikipedia i d’altres 
projectes Wikimedia. 
 
Un recurs similar seria participar en la 
fototeca del CENEAM (Centro Nacional de 
Educación Ambiental). És un altre banc 
d’imatges de diverses temàtiques on 
inclouen la dels espais naturals protegits. 
Tothom les pot descarregar, sempre i quan 
el seu ús sigui sense ànim de lucre i citant 
el nom de l’autor i la seva procedència. 
 
Si volem ser més pràctics, podem cedir 
fotografies als òrgans gestors dels espais i 

a les associacions conservacionistes de la 
zona. N’acostumen a necessitar per fer 
cartells d’activitats i calendaris divulgatius, 
per a la retolació d’alguna zona, per fer 
exposicions, etc. Revistes divulgatives i 
científiques, i blogs, també poden fer un 
bon ús de les nostres fotos tant si són 
documentals, com si són artístiques o de 
denúncia.  

 
Formar part d’associacions de fotògrafs de 
natura sense ànim de lucre, com la Societat 
Catalana de Fotografia de Natura de l’ICHN 
(Institut Català d’Història Natural) o 
AEFONA (Asociación Española de 
Fotógrafos de Naturaleza), també ens farà 
créixer com a fotògrafs i estar connectats a 
institucions amb els mateixos interessos de 
conservació que nosaltres. 
 
Hi ha moviments molt interessants per 
explorar, com és Nature First. Una 
comunitat basada en set principis de 
respecte vers la natura, creada per educar i 
formar a fotògrafs, tant professionals com 
amateurs, de cares a una activitat 
fotogràfica responsable.  
 
Tot i així, amb el sol fet de sensibilitzar a 
amics i coneguts difonent com t’has de 
comportar al medi natural i donant-los 
exemple, ja estem plantant la llavor del 
respecte i la conservació entre la població 
més propera. 

Rosa Matesanz Torrent 

https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/senp_catalunya/xarxa_natura_2000/
https://wikilovesearth.org/
https://wikilovesearth.org/
https://www.miteco.gob.es/ca/ceneam/centro-de-documentacion-ceneam/fototeca/default.aspx
http://fotografsnatura.blogspot.com/
http://fotografsnatura.blogspot.com/
https://www.aefona.org/
https://www.naturefirstphotography.org/es/inicio
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UNA DE FOTOGRAFIES BONIQUES O CURIOSES... 
 
... de la Mònica López García  
 
 
 
 
El liquidàmbar americà 
(Liquidambar styraciflua) ens 
regala els seus colors amb el 
contrast del blau del cel. A 
S'Agarò. Novembre 2022. ► 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
◄ Petit bolet de bonic color 
vermell, però tòxic, Stropharia 
aurantiaca. A Santa Cristina d'Aro. 
Novembre 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'all d'olor (Nothoscordum 
borbonicum) florint al mes d'octubre, 
quan la seva floració és a la 
primavera. A la Casanova. Octubre 
2022. ► 
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... de la Núria Formatger Masferrer 
 
 
 
 
Xoriguer comú (Falco 
tinnunculus), a Panedes, 
Llagostera, el 16/10/22. ► 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
◄ Mascle de cotxa fumada 
(Phoenicurus ochruros), al 
Parc dels Estanys de Platja 
d'Aro, el 30/10/22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rascló (Rallus aquaticus), al 
Parc dels Estanys de Platja 
d'Aro, el 30/10/22.. ► 
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... d’en Carlos Alvarez-Cros  
 
 
 
 
Prop de can Llaurador, a Santa 
Cristina d’Aro, un reig (Amanita 
caesarea) maldava per treure el 
nas, el 09/10/22. ► 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
◄ 
Vespa solitària, de la família 
Sphecidae, atrafegada portant al 
niu la seva captura, l’eruga d’una 
papallona nocturna, 
probablemanet de Noctua 
pronuba, a les dunes de Sant Pol, 
el 21/10/22.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concentració del cargolet Theba pisana que, 
a la zona protegida de les dunes de Sant Pol, 
assoleix densitats molt importants. 21/10/22. 
► 
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... de la Rosa Matesanz Torrent  
 
 
 
  
 
 
Papallona de l'arboç 
(Charaxes jasius), a la Ruta 
de les Fonts de Castell-
Platja d’Aro, el 19/10/22. ► 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
◄ Ous i eruga de papallona 
de l'arboç (Charaxes jasius), 
a la Ruta de les Fonts de 
Castell-Platja d’Aro, el 
04/11/22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eruga de papallona de 
l'arboç (Charaxes jasius), a 
la Ruta de les Fonts de 
Castell-Platja d’Aro, el 
04/11/22. ► 
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UNA IMATGE VAL MÉS QUE... 
 
 

 
 

El 10 d’agost, el nostre company 
Xavier Salvador Costa, detectà 
aquest crustaci Lysmata nilita. 
Aquesta gambeta que viu en 
coves amb molt pocs registres a 
nivell mundial, és la primera 
vegada que es cita a la vall del 
Ridaura. La imatge fou presa a 
cala Maset de Sant Feliu de 
Guíxols, el 30/08/22. ► 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
◄ El 18 de juny, a cala Maset de 
Sant Feliu de Guíxols, el nostre 
company Xavier Salvador Costa, 
detectà aquest mol·lusc vivalb 
invasor, Pinctada imbricata, que 
té una distribució pràcticament ja 
cosmopolita i que, en el cas del 
Mediterrani, prové del Mar Roig. 
És la primera vegada que se cita 
a la Vall (i a la península Ibèrica). 
La imatge, fou presa el 10/08/22, 
després de seguir-ne el 
creixement. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’1 d’octubre, la Rosa Matesanz 
Torrent, fotografià un individu del   
mantoïdeu Ameles spallanzania 
al tram alt del Ridaura. Espècie 
que no havia estat citada a la 
nostra Vall. ► 
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El 10 d’octubre, Carlos Alvarez-Cros, fotografià 
un individu del  caragol terrestre Cochlicella 
acuta, al Ridaura, a l'alçada de l'EDAR de 
Castell d'Aro. No tenim constància de que 
aquesta espècie hagi estat citada a la nostra 
Vall. ► 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
◄ El 16 d’octubre Carlos 
Alvarez-Cros, fotografià diversos 
individus del  caragol terrestre 
Cernuella virgata a l’abocador de 
Solius. Espècie de la que no 
tenim constància d'haver estat 
citada a la vall del Ridaura. 
 
 
 
 

  
 
El 14 de novembre, fent una 
activitat marina per nens a la 
badia de Sant Feliu de Guíxols, 
els nostres companys Miguel 
Ángel Fuentes i Sergio López 
Barrera, trobaren el nudibranqui 
Biuve fulvipunctata, fet que 
constitueix la primera citació 
d'aquesta espècie a Catalunya, 
que té escassos registres al 
Mediterrani. ► 
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El 27 de novembre, Carlos Alvarez-Cros, fotografià 
una nimfa mascle de grill de camp (Gryllus 
campestris), a l’abocador de Solius. D'aquesta 
espècie no tenim constància d'haver estat citada a la 
nostra Vall. ► 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  
 
ADÉU ALS CARRAUS 
 
A mitjan novembre, les nostres costes es 
veieren envaïdes per una munió de gavots 
(Alca torda), uns ocells marins d'hàbits 
pelàgics que recorden als pingüins. Res 
extraordinari, ja que ens visiten cada 
hivern, provinents dels seus quarters de 
cria a l'Atlàntic nord. Aquesta vegada però, 
en comptes de mantenir-se allunyats de la 
costa, s’hi atansaren molt i s'observaven 
arran de sorra o de roques i dins de ports i 
marines. Ens feia gràcia que fossin tan 
confiats i es deixessin observar i fotografiar 
de molt a prop. Molta gràcia, fins que van 
començar a aparèixer cadàvers. 
 
Què estava passat amb els gavots? Per 
què s'atansaven tant a la costa? Per què en 
morien tants? Les necròpsies revelaren que 
els ocells morien d'esgotament. I de 
seguida es va lligar caps. Arribaren així de 
extremadament debilitats fugint de les 
anormalment males condicions 
atmosfèriques amb l’arribada de successius 
fronts associats a borrasques que 
assotaren l’Atlàntic occidental. Una altra 
conseqüència del canvi climàtic. 
 

Com sempre, resultà que nosaltres érem 
darrere el desastre i la mort. I mentre això 
succeïa, els polítics jugaven al ping-pong a 
la cimera del clima d'Egipte, sense aportar 
cap acord, cap solució. 

 
Tinc la sensació d'estar acomiadant-me 
dels gavots, d'aquests magnífics ocells que 
van cap a la desaparició. Igual que el seu 
nom vernacle de casa nostra: carrau. Eren 
anomenats així pels nostres pescadors 
perquè la seva veu recorda la d'un carrau, 
un xerric-xerrac. 
 

Carlos Alvarez-Cros 

mailto:grupnaturasterna@gmail.com
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STERNA EN ACCIÓ 
 
 
   
 
 
 

 
El 12 de setembre, veié la llum el vint-i-

dosè 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  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Després de col·laborar 
en l’eliminació del cranc de 
riu americà (Procambarus 
clarkii) de la bassa del mas 
Asols de Sant Feliu de 
Guíxols, diversos membres 
del nostre Grup cediren 
imatges pel rètol que es 
col·locà a l’esmentada 
bassa, explicant l’acció i la 
importància i el potencial 
d’aquest espai.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.grupnaturasterna.org/sterna-la-revista/
http://www.grupnaturasterna.org/sterna-la-revista/
mailto:vallridaura@yahoo.es
mailto:grupnaturasterna@gmail.com
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 El 23 de setembre, el nostre Grup encetà 
el primer cicle del projecte batejat com a Glops 
de ciència, a les cúpules del Parc dels Estanys 
e Platja d’Aro. El primer ponent, el nostre 
company Eudald Pujol, president de  la Societat 
Catalana d’Herpetologia, ens parlà sobre 
Animals llefiscosos i on trobar-los i ens 
presentà el llibre del que n’és coautor: Els 
amfibis dels Països Catalans. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 El 2 d’octubre, com 
altres anys, al Parc dels 
Estanys de Platja d’Aro, 
celebràrem el Dia Mundial 
dels Ocells, duent a terme 
diverses activitats: 
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Exposició de les fotografies i les pintures 
participants als concursos, amb les 
consegüents votacions de totes les persones 
que les van admirar. Podeu veure les 
guanyadores a les pàgines finals d'aquesta 
revista. 
 

 
 
 
Tallers de dibuix i de llavors pels més petits 
 
 
 
 
 
 

Tothom pogué gaudir i informar-se de les activitats de les diferents entitats i/o empreses 
col·laboradores: 
 
  
 
 
El projecte DESMARES: pesca artesanal 
sostenible i conservació del corb marí 
emplomallat, gestionat a Girona per la UdG. 
 

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

 
 
 
Associació Junta D'Arbres nascuda a Calonge 
amb esperit de plataforma ciutadana per a 
promoure els valors mediambientals, culturals i 
espirituals de la Natura 
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Mostra de caixes niu per a ocells i de diferents 
refugis per altres animals, construïts pel nostre 
company Josep Callol. 

 
 
La Unitat de Medi Natural de la Policia Local 
de Castell-Platja d'Aro mostrà la feina feta i els 
diferents guardons amb què se'ls l`ha 
reconegut. 

 
La Federació ADF Les Gavarres explicà la seva 
feina de voluntarietat fent treballs forestals de 
prevenció d’incendis per salvaguardar el 
patrimoni natural i forestal del nostre territori. 
 

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

 
 
Els nostres companys 
Albert Mallol i Mònica 
López ompliren la cúpula 
gran amb una fantàstica 
mostra de les fustes de 
casa nostra en una 
exposició exquisidament 
cuidada i presentada. 
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La visita guiada al Parc dels Estanys fou tota una descoberta per gran part dels assistents. 

 
La visita concluí a l’estació d’anellament científic d’ocells, on petits i grans pogueren observar la 
presa de mesures biomètriques, l’anellament i el posterior alliberament de diversos ocells. 

 
 
 
La nostra companya i regidora de 
Turisme, Jenny Xufré clausurà una 
jornada espectacular amb el repartiment 
de premis als guanyadors del IV 
Concurs de Fotografia de natura i del II 
de Pintura, organitzats pel nostre Grup.  
 

 
I com a punt final, s’alliberà un xoriguer comú portat 
pels Agents Rurals, després de recuperar-lo al 
Centre de Recuperació de Fauna Salvatge del Parc 
Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. 
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 El 5 d’octubre, el nostre 
president, Jaume Ramot 
García, acompanyat pel 
president de l’Institut Català 
d’Ornitologia, Jordi Baucells 
Colomer, assistiren a una 
reunió a la seu d’Endesa, a 
Barcelona. En aquesta reunió, 
pogueren traslladar a aquesta 
empresa la problemàtica i les 
inquietuds per les 
electrocucions i altres morts 
provocades a tot tipus de fauna 
protegida, provocades per les 
diferents estructures de 
transport i generació d’energia 
elèctrica. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El 19 d’octubre s'incorporà el 
catàleg d'un nou grup faunístic al 
web de Sterna: el dels  Altres 
invertebrats terrestres. En aquest 
document es recull la informació 
aplegada pel treball guanyador del 
9è Premi Jordi Comas, 2019, així 
com algunes noves incorporacions 
més recents. El podeu trobar a 
aquest enllaç:  
https://ocellsvallridaura.cat/ALTRE
S%20INVERTEBRATS%20TERRE
STRES%20-%20V2.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ocellsvallridaura.cat/ALTRES%20INVERTEBRATS%20TERRESTRES%20-%20V2.pdf
https://ocellsvallridaura.cat/ALTRES%20INVERTEBRATS%20TERRESTRES%20-%20V2.pdf
https://ocellsvallridaura.cat/ALTRES%20INVERTEBRATS%20TERRESTRES%20-%20V2.pdf
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 El 21 d’octubre, el nostre Grup organitzà la 
segona sessió del projecte Glops de ciència, a les 
cúpules del Parc dels Estanys e Platja d’Aro. 
Aquesta volta el ponent fou el nostre company 
Josep Ma Bas, que ens parlà sobre el projecte 
DESMARES. 

 
 
 

 
 
 

 El 31 d’octubre, 
membres del nostre Grup 
organitzaren un taller de 
llavors per a la mainada, en el 
context de la castanyada de 
Platja d’Aro. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  El 7 de de novembre, veié la llum el desè 

número de la revista ArtSterna.  Aquesta volta amb el 
mar com a tema central.  
 
El podeu trobar a aquest enllaç: 
https://es.calameo.com/read/006243056aefadaeb5065  
 
o en format PDF a: 
http://www.grupnaturasterna.org/artsterna/ 
 
 
 
 

https://es.calameo.com/read/006243056aefadaeb5065
http://www.grupnaturasterna.org/artsterna/
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 El 10 de novembre, i 
organitzat pel Centre Cívic 
Vicenç Bou de Castell-Platja 
d'Aro, la nostra companya 
Mònica López conduí un taller 
de cosmètica natural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El 14 de 

novembre, el nostre 
president, Jaume 
Ramot fou entrevistat 
pel Telediario de 
TVE1, rememorant la 
seva actuació com a 
voluntari en les 
tasques de neteja de 
«chapapote» de la 
costa gallega, ara que 
es compleix el 20è 
aniversari de la 
catàstrofe ecològica 
causada per 

l'enfonsament del petrolier Prestige. 
  
Podeu veure els 
reportatges als següents 
enllaços: 
 
https://www.rtve.es/play/vid
eos/telediario/15-horas-14-
11-22/6735887/ El 
reportatge comença al 
minut 21:36. 
 
https://www.rtve.es/play/vid
eos/telediario-2/21-horas-
14-11-2022/6736169/ El 
reportatge comença al 
minut 25:10. 

https://www.rtve.es/play/videos/telediario/15-horas-14-11-22/6735887/
https://www.rtve.es/play/videos/telediario/15-horas-14-11-22/6735887/
https://www.rtve.es/play/videos/telediario/15-horas-14-11-22/6735887/
https://www.rtve.es/play/videos/telediario-2/21-horas-14-11-2022/6736169/
https://www.rtve.es/play/videos/telediario-2/21-horas-14-11-2022/6736169/
https://www.rtve.es/play/videos/telediario-2/21-horas-14-11-2022/6736169/
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 Dins els actes i 
activitats de la 
Setmana de la 
Ciència, del 14 al 
18 de novembre, 
els nostres 
companys Josep 
Ma Bas i Jaume 
Ramot impartiren 
sengles xerrades a 
l'Institut Ridaura de 
Castell-Platja d'Aro.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 El 18 de novembre, el nostre Grup organitzà 
la tercera sessió del projecte Glops de ciència, a 
les cúpules del Parc dels Estanys e Platja d’Aro. La 
nostra companya Laura Torrent ens parlà sobre els 
ratpenats de la vall del Ridaura i del tròpic africà. 
Addicionalment, poguérem degustar unes 
magdalenes artesanes fetes, segons la recepta de 
la seva àvia, per l’Esther Pardo. 
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 El 26 de novembre, en el marc de la 2a 
Jornada sobre plantes silvestres comestibles 
organitzada per l’Ajuntament de Santa Cristina 
d’Aro i el Col·lectiu Eixarcolant, la nostra 
companya Mònica López conduí el taller Les 
plantes de la ratafia de tardor.  
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PUBLICITAT  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

   
 @grupnaturasterna                  @gnaturasterna           
                 
 

 

SOLUCIÓ A LA SOPA DE LLETRES I A L'ENDEVINALLA 
 
 
                          

 

 

 

 EL POP 

 

S M A S T I E J A R E A P N

P E L E U M O A P I O R T E

O R P E D O P O L A F E C M

A F E I L L E X I E N T E U

Z U O I A L S E L T O A B E

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

L Q U I O S G C O N U S E R

U Z I S N C L L I P R O T A

R O L L V E N T O S A S A R

T I S U Q U P P C I M I U G

A S I P E A E R F E A O R E

R O C O L O R E L I L I D U

C E C R T E X T U R A V A R

B L A P A N O C R I C T T P

mailto:grupnaturasterna@gmail.com
mailto:grupnaturasterna@gmail.com
mailto:grupnaturasterna@gmail.com
http://www.grupnaturasterna.org/
https://es-es.facebook.com/Grup-de-Natura-Sterna-164351910300211/
https://es-es.facebook.com/Grup-de-Natura-Sterna-164351910300211/
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PINTURES GUANYADORES DEL II CONCURS DE PINTURA 
NATURALISTA 
 
 
 

1r Premi 
Sergi del Rio

 
 
 
 

 

2n Premi Mònica López 
 
 

 
 

3r Premi    
Elena Dortsova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFANTIL 
 
 
 
Anna Ballell   
(12 anys)          
 
 
 
 
 

Jordi Ballell  
 (7 anys) 

 
 

 



Sterna, la revista  023. Setembre - desembre/2022 

Pàgina 46 / 47 

IMATGES GUANYADORES DEL IV CONCURS DE FOTOGRAFIA DE 
NATURA 
 
 
 
1r Premi 
 
“I sea you! 
Clàudia Auladell Quintana
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

2n Premi  
 
“Il·lusió òptica” 
Manel Alvarez Cros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3r Premi  
 

“Blauet (Alcedo atthis)” 
Jordi Massoni Alemany 
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UNA DE TALENT. 
 
 
...de Carlos Alvarez-Cros 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pop roquer (Octopus vulgaris) 
 
Obra de 10 × 15 cm. (any 1991). Dibuix en tinta xinesa sobre paper, realitzat a partir d'una 
fotografia. Està fet amb un Rotring de 0.2 mm, amb una tècnica de punts. Per tal de realçar el 
subjecte, que és un animal que acostuma a mimetitzar-se sobre el substrat en que es posa, es 
va prescindir del fons.  Es feu expressament per il·lustrar l'entrega del 18/07/91 de Els altres 
veïns, secció de natura que els germans Alvarez publicaven al setmanari Àncora de Sant Feliu 
de Guíxols (núm.: 2.240, pàg. 5), que es pot trobar a aquest enllaç: 
https://xacpremsa.cultura.gencat.cat/pandora/viewer.vm?id=0000067622&page=5&search=&la
ng=ca&view=premsa 
 
 
 
 

https://xacpremsa.cultura.gencat.cat/pandora/viewer.vm?id=0000067622&page=5&search=&lang=ca&view=premsa
https://xacpremsa.cultura.gencat.cat/pandora/viewer.vm?id=0000067622&page=5&search=&lang=ca&view=premsa

