
 
 



Sterna, la revista  024. Desembre/2022 – març/2023 

Pàgina 2 / 44 

Societat adherida a la 
 

 
 

Sterna, la revista 
Núm. 024. Desembre/2022 – 
març/2023 
 
Coordinador editorial: 
Carlos Alvarez-Cros 

 
Consell editorial: Carlos 
Alvarez-Cros, Josep Ma Bas 
Lay, Jaume Ramot García, 
Rosa Matesanz Torrent 

 
Convidat: Fran Trabalon 
Carricondo. 

 
Col·laboradors: Oriol Agell 
Pasola, Carlos Alvarez-
Cros, Josep Ma Bas Lay, 
Albert Compaña Sabrià, 
Mònica López García, 
Blanca Martí Ahumada, 
Rosa Matesanz Torrent, 
Pere Moreno Jiménez, 
Jaume Ramot García, 
Xavier Tomás Gimeno, 
Carina Vizcaíno Peinado . 

 
Revisió i correcció: Rosa 
Matesanz Torrent. 

 
Contacte:  
grupnaturasterna@gmail.com  

_______________________ Col·laboradors: Carlos Alvarez-Cros, Jaume Ramot García 
 
Les opinions i escrits dels 
autors, col·laboradors i 
convidats corresponen 
exclusivament al seu criteri 
personal i, per tant, són 
responsabilitat seva. 
 
© Les imatges són propietat dels 
seus autors. 

_________________ 
 
Imatge de portada: femella 
de xoriguer comú (Falco 
tinnunculus), a l’abocador de 
Solius, el 20/11/2022. Foto: 
Carlos Alvarez-Cros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SUMARI 
  
3 EDITORIAL. Jaume Ramot García, President del Grup de Natura Sterna. 
 

4 UN CONVIDAT: FRAN TRABALON CARRICONDO. 
 

8 ÀLIGUES SÍ; A LA VALL DEL RIDAURA. Josep Ma Bas Lay.                                           
 

10 SENSE SOSTRE. Pere Moreno Jiménez.                                           
 

11 UN PERSONATGE: ELIONOR D'ARBOREA. 
 

12 L’ÀGUILA MARCENCA, UNA DESCONEGUDA A CASA NOSTRA. Jaume Ramot García i Albert 
Compaña Sabrià. 
 

14 VERBS I OCELLS. Xavier Tomás Gimeno. 
 

15 L’ÀLIGA. EL SIMBOLISME D’UN GRAN ANIMAL. Carina Vizcaíno Peinado. 
 

17 UN LLIBRE O DOS. 
 

18 UN WEB: EUROPEAN RAPTORS. UN REFRANY (O DOS). UN PENSAMENT. 
 

19 UN CAS DE L'ESTEL I L'ORIOL: FALCONS. Carlos Akvarez-Cros.                                           
 

20 UNA ACTIVITAT: APRENEM I PINTEM FALCONS. UNA SOPA DE LLETRES. UNA 
ENDEVINALLA.                                                                                
 

21 UN PARELL D'OCELLS I HUMANS, O VICEVERSA. Carlos Akvarez-Cros.  
                                      

23 ELS FONGS, LA CARA I LA CREU. Oriol Agell Pasola.  
                                      

26 UN ARBRE: LA POMERA Mònica López García.  
 

27 UNA RECEPTA. CREMA DE VERDURES I POMA. Mònica López García UN HAIKU. Carlos 
Akvarez-Cros. 
 

28 UNA DE FOTOGRAFIA NATURALISTA. Rosa Matesanz Torrent. 
 

29 UNA DE FOTOGRAFIES BONIQUES O CURIOSES... 
 

33 UNA IMATGE VAL MÉS QUE... 
 

34 CARTES DELS LECTORS. 
 

35 STERNA EN ACCIÓ. 
 

44 UNA DE TALENT. 

 
 

mailto:grupnaturasterna@gmail.com


Sterna, la revista  024. Desembre/2022 – març/2023 

Pàgina 3 / 44 

 
 

EDITORIAL 
 
 
AGERMANAMENTS QUE ENS FAN GRANS. 
 
La nostra entitat va néixer ja fa gairebé 35 
anys,  d’una llavor molt petita. Una idea, un 
sentiment, una il·lusió i poca cosa més. 
Uns prismàtics i un sarró lleuger varen ser 
els nostres inicis. Recordo amb claredat, 
que dins aquell sarró hi dúiem una 
determinació i un compromís per la natura 
certament encoratjadors. En aquells 
moments embrionaris de Sterna, 
admiràvem romànticament unes poques 
institucions naturalistes en les que ens 
emmirallàvem, doncs eren estaments 
històrics i amb noms reverenciats del món 
naturalista.  Han passat els anys i nosaltres 
seguim amb els prismàtics penjats al coll, el 
sarró, però, s’ha anat omplint, s’ha omplert 
de dades, feina i resultats realment 
inimaginables. També fracassos, vist 
l’aspecte del medi natural costaner. En tot 
cas, portem un bagatge i una experiència, 
que cal compartir, difondre i, en darrer 
terme, posar en alça. Per assolir els reptes, 
Sterna ha cercat sempre l’acompanyament 
dels millors cercles científics. Els estrets 
vincles amb la UdG, o anant de la mà del 
nostre estimat Grup Català d’Anellament, 
reconvertit més recent-ment en l’ICO, 
l’Institut Català d’Ornitologia, ens han 
ajudat sempre a reforçar i millorar la nostra 
tasca. Ara, i desprès d’un període de gestió 
de les dues juntes directives, podem fer 
pública una adhesió que ens fa especial 
il·lusió. Per unanimitat, la junta de la 
Institució Catalana d’Història Natural, ens fa 
un espai sota el seu paraigua, un sopluig 
de reconeixement, prestigi i de 
responsabilitat mútua.  
 
La Institució Catalana d’Història Natural es 
va fundar el 3 de desembre de 1899. Els 
seus puntals estatutaris, en aquell moment,  
la definien com una institució que: 
conrearia les ciències naturals i fomentaria 
el seu estudi entre l’element jove de 
Catalunya i que no s’ocuparia de religió ni 

de política. Que els mitjans que empraria 
serien les excursions científiques, les 
conferencies públiques i privades, la 
publicació d’un butlletí i, al mateix temps, 
aclaria que la seva llengua seria el català. 
Una institució que ha passat guerres, crisis 
i tot tipus d’entrebancs, com el franquisme,  
però que sempre ha trobat el camí per 
acabar sortint reforçada i de la mà dels més 
prestigiosos naturalistes de casa nostra.  
Actualment la ICHN, és una de les filials 
més antigues de l’IEC (Institut d’Estudis 
Catalans) i és un referent en la recerca i 
l’estudi dels organismes i els sistemes 
naturals, així com la seva conservació. 
Esperem i ens esforçarem perquè  
l’adhesió de la nostra entitat, generi una 
sinergia de col·laboracions i enriquiment, 
que ens porti a tots plegats a fer més gran 
aquesta difícil tasca de la conservació del 
medi natural a casa nostra. 

 
Jaume Ramot García, 

president del Grup de Natura Sterna. 
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UN CONVIDAT: FRAN TRABALON CARRICONDO. 
 
Fran Trabalon neix a Barcelona 
al 1972. És coautor de diverses 
guies d’identificació d’aus, tant 
de caire general, com, 
especialment, de rapinyaires, 
grup del qual n’ha fet recerca i 
publicat diversos articles, tant 
científics com de caràcter 
divulgatiu. També els rapinyaires 
són els protagonistes de la major 
part dels cursos que imparteix. 
Ha viatjat a més de 70 països 
dels cinc continents, on ha 
observat prop de sis mil espècies 
d’aus, i ha treballat com a guia 
ornitològic per l’agència britànica 
The Travelling Naturalist. També 
realitza sortides ornitològiques, 
especialment a través de la 
Institució Catalana d’Història 
Natural, així com d’entitats locals. 
 
Com a fotògraf, és membre de la 
Societat Catalana de Fotògrafs i 
ha publicat moltes de les seves imatges a 
articles i guies d'ocells d'Europa, de l’Àfrica, 

i de països com ara l’Iran, Sri Lanka o 
Vietnam. 
   

Enllaç a les seves imatges: 
 https://frantrabalon-blogspot-

com.translate.goog/?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en 
 
 

 
 
PASSAT I PRESENT DELS RAPINYAIRES A CATALUNYA. 
 
Les aus rapinyaires han traspassat les 
fronteres de l’admiració per part dels 
col·lectius d’observadors d’aus i dels 
naturalistes en general. En aquest escrit 
anem a investigar en quin estat es troben 
les poblacions dels rapinyaires a 
Catalunya. 
 
Abans però, i per situar-nos en context, 
anem a desenvolupar aquesta mena de 
coneixement intrínsec tan generalitzat 
d’aquestes aus entre la població, que no 
ens hauria de sorprendre, entre d’altres 
motius perquè la relació entre humans i 
rapinyaires és probablement tan antiga com 
la pròpia humanitat. Aquesta ha estat una 
relació molt canviant, especialment al 
nostre món occidental. Només cal visitar el 
museu del Louvre, entre d’altres, per 
descobrir als deus Horus i Saker, en forma 
de falcons momificats, privilegi reservat als 

faraons de l’antic Egipte, per descobrir part 
del simbolisme de tot plegat. Salvant les 
distàncies del temps i de les diverses 
naturaleses humanes, l'àguila, del 
Wakiniam Tanka del poble Oglala americà, 
reina dels cels, i símbol solar per 
excel·lència, o la mateixa àguila del Hortus 
Sanitatis, publicada el 1491 per Johann 
Wonnecke von Kaub, ens mostren una 
concepció metafísica d’aquestes aus a 
través de les regions i la història, fins ben 
entrada l'Edat Mitjana, on la falconeria era 
una de les representacions contingents de 
llur simbolisme. 
 
Però tot això canviaria cap al segle XVIII 
amb la revolució industrial, el 
desenvolupament de les armes de foc, i la 
creació dels grans espais estabulats 
destinats a criar bestiar domèstic, quan va 
esdevenir la formació de les primeres 

https://frantrabalon-blogspot-com.translate.goog/?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en
https://frantrabalon-blogspot-com.translate.goog/?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en
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granges massives de la història. Aquell 
moment va marcar l’inici de la persecució i 
extermini, canviant la concepció simbòlica 
per una material en forma del concepte de 
feristela que roba el bestiar. Aquell període 
va ser molt llarg, es va estendre fins la 
segona meitat del segle XX, i va provocar 
extincions regionals tant extenses, que 
encara avui dia els mapes de distribució de 
moltes espècies no han tornat mai a ser el 
mateix. 
 
Ben entrada la segona meitat del segle XX, 
i vist l’estat de devastació infringit, va ser 
justament al bressol de la mateixa revolució 
industrial, al cor d’Europa, que va 
començar a canviar la concepció, i 
posteriorment, el marc legal envers aquest 
grup en particular, així com de la fauna 
salvatge en general, cosa que va anar 
acompanyada de nombroses lleis de 
protecció. Aquests canvis han comportat, a 
grans trets, una important recuperació de 
la majoria d’espècies, fins al punt que avui 
dia no és rar veure nombroses espècies 
entrar als nuclis urbans a buscar preses, i 
es deixin veure amb molta més 
freqüència. Això ens demostra que els 
rapinyaires en particular, i la vida silvestre 
en general, mostren una gran capacitat 
d’adaptació als canvis, i milloren les 
poblacions quan aquests els hi són 
favorables. 
 
L'esdevenir de les espècies de rapinyaires 
al nostre país ha estat i és conseqüència 
d’una suma de factors, i ha tingut resultats 
de tots els colors. Ja fa moltes dècades 
que va deixar de nidificar l’àguila 
pescadora (Pandion haliaetus) a les 
costes catalanes i a les del litoral de la 
Península Ibèrica, de manera que a 
l’actualitat ens hem conformar amb veure-
les passar en les seves migracions, o, 
puntualment, com passa especialment al 
Delta de l’Ebre, a l’hivern. La situació 
actual, de gran ocupació urbanística a la 
franja costanera, juntament amb la 
disminució dels bancs de pesca, estan, 
probablement, entre els factors que 
impedeixen que puguin recolonitzar els 
espais perduts, malgrat que, en el context 
europeu d’aquest rapinyaire cosmopolita, 
els seus efectius han tingut una bona 
recuperació poblacional, després de la 
prohibició del DDT i altres pesticides, i 
s’han adaptat molt bé a niar tant a les 
torres construïdes expressament per elles, 
com també a les torres elèctriques, cas, per 
exemple, d’Alemanya. 

 
L’elani comú (Elanus caeruleus) és una 
altra espècie que també ha deixat un sabor 
agredolç als amants de les aus a 
Catalunya. Aquest bell rapinyaire, d’àmplia 
distribució a Euràsia i Àfrica, va començar a 
estendre els seus territoris des de les terres 
extremenyes i andaluses cap a Catalunya a 
través dels anys 80 del segle XX, i tot 
semblava indicar que en poc temps hi 
hauria una molt bona població pels 
paisatges agraris catalans, però no ha estat 
així. De fet, de moment ens han fet el salt, i 
han colonitzat una regió molt concreta del 
centre oest francès, i a Catalunya tant sols 
hi ha una població reproductora que es pot 
comptar amb els dits de la mà, i alguns 
anys ni tant sols això, ja que són molt 
dependents de les poblacions de micro-
mamífers, sovint afectats per l’eliminació de 
marges i tractaments fitosanitaris. 
 

També ens deixa un cert regust agredolç 
l’evolució del trencalòs (Gypaetus 
barbatus); als anys vuitanta se’ns anava de 
les mans; després de dècades de 
persecucions i verins, tan sols quedaven 
cinc parelles reproductores, però es va 
establir un seriós pla de protecció, que va 
ajudar a remuntar la població fins l’entorn 
dels seixanta territoris. Amb tot, la situació 
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ha quedat com estancada, i no acaba de 
sortir de la zona pirenaica per recolonitzar 
els nombrosos massissos del país com 
esperàvem. 
 
Els altres tres necròfags també han tingut 
una tendència a l’alça. Per un costat, el 
voltor comú (Gyps fulvus) ha tingut un gran 
increment poblacional així com de l’àrea de 
distribució, adaptant-se molt bé als 
recursos proporcionats per l’activitat 
humana. El voltor negre (Aegypius 
monachus) va ser re-introduït al Prepirineu 
de Lleida el 2008, i actualment cria a la 
serra de Boumort, però es veuen efectius a 
tota la zona pirinenca i la seva àrea 
d’influència, encara que de manera 
ocasional. A vegades també es poden 
veure exemplars que provenen de 
projectes de re-introducció a l’estat francès, 
així com individus ibèrics que interactuen 
amb la població local. L’aufrany (Neophron 
percnopterus), au euroasiàtica i africana, 
considerada en perill d’extinció per la UICN, 
ha mostrat una tendència molt positiva a 
Catalunya, recuperant territoris perduts al 
llarg de segle XX. De fet, a Catalunya i sud 
de França és l’única àrea del món on 
sabem que la població està en augment. 
 
L’abandonament rural que es va produir al 
llarg del segle XX va comportar una 
expansió de la massa forestal a Catalunya, 
que ha tingut com a conseqüència un 
augment de la població dels rapinyaires 
forestals. L’aligot vesper (Pernis apivorus) 
és una d’aquestes espècies, així com 
l’àguila calçada (Hieraaetus pennatus), 
espècie que ha tingut un 
increment enorme, 
colonitzant gran part del 
país; l’any 1984 no 
arribava a cinc el nombre 
de territoris coneguts, 
mentre que a data d’avui 
hi podria haver més de 
300 parelles, algunes de 
les quals entren sovint 
als nuclis urbans per 
caçar coloms roquers, 
estornells, i altres aus 
urbanes, tal i com ho fan 
també els dos Accipiter, 
l’astor (Accipiter gentilis) i 
l’esparver (Accipiter 
nisus). Amb tot, cal 
recordar que, en línies 
generals, els rapinyaires 
forestals tenen una clara 
preferència pels 

paisatges forestals alternats amb clarianes i 
marges, ja que afavoreixen l’augment de 
possibles preses, i no els resulten tant 
favorables les masses forestals massa 
extenses i homogènies.  
 
Abans d’acabar el bloc forestal, esmentem 
l’aligot comú (Buteo buteo), que és el més 
familiar i abundant de les espècies 
esmentades, i que, fonamentalment a 
causa de la disminució de la persecució, és 
el que més fàcilment es mostra per les 
torres dels costats de les carreteres i 
marges forestals, com si hagués trobat que 
l’activitat humana també pot significar una 
oportunitat per explotar els seus propis 
recursos. Els dos milans, que com l’aligot 
tenen una clara preferència pels espais 
agro-forestals, també han tingut una certa 
millora, més discreta pel milà reial (Milvus 
milvus), endèmica d’Europa, i ja fora de 
l’amenaça, i molt exagerada en el cas del 
milà negre (Milvus migrans), rapinyaire 
oportunista que aconsegueix als abocadors 
molts dels seus recursos. 
 
Respecte de les dues grans àguiles del 
país, l’àguila daurada (Aquila chrysaetos) 
també ha tingut una expansió lenta però 
continua, ja que, encara que les seves 
taxes reproductives són baixes, la mortalitat 
dels adults encara ho és més.  Així ha anat 
recolonitzant grans extensions dels 
sistemes muntanyosos de Catalunya, 
especialment de les comarques de 
Tarragona, on encara no hi ha una sobre-
ocupació urbanística, i arribant a desplaçar, 
de manera puntual, a l’àguila cuabarrada 
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(Aquila fasciata), que és, a data d’avui, la 
rapinyaire més amenaçada de Catalunya, i 
que només en les darreres dues dècades 
comença a mostrar símptomes de 
recuperació. A diferència de la daurada, la 
cuabarrada és molt més mediterrània, 
malgrat no té problemes a ocupar àrees 
que estan molt poblades. Precisament, els 
problemes de la cuabarrada han vingut 
justament per aquest motiu, ja que nia al 
costat de l’àrea del país amb més 
concentració de torres de llum i d’armes de 
foc. Durant molts anys, si no hagués estat 
per la reposició natural d’individus 
immadurs provinents d’altres llocs de la 
Península, els quals tenen un elevat grau 
de dispersió, probablement ja s’hauria 
extingit del país. Val a dir que, justament, la 
mort per electrocució i col·lisió amb les 
torres elèctriques, és potser a data d’avui el 
problema més greu, i no només per 
rapinyaires com la cuabarrada, a causa de 
l’alta mortalitat que causa entre la  població 
adulta, sinó també de moltes espècies 
d’aus, des de ducs (Bubo bubo), fins els 
pocs piocs salvatges (Otis tarda) que 
ocasionalment han entrat a Catalunya 
després d’haver-se extingit com a 
nidificants. Són només alguns exemples 
que mostren la greu situació que s’esdevé 
quan les infraestructures no es troben 
mínimament condicionades per evitar 
aquests dissortats incidents.  
 
En quan al trio d’arpelles, aquí l'esdevenir 
ha estat una mica dispar. Pel costat positiu, 
l’arpella comuna (Circus aeruginosus) ha 
tingut una molt bona recuperació, i ha 
tornat a nidificar al Delta de l’Ebre, on no 
s’ha acabat d’entendre perquè no ho havia 
fet abans. També ha colonitzat arrossars, 
cues d’embassaments i petits canyissars. 
La historia de l’arpella cendrosa (Circus 
pygargus), emblema de conservació a les 
planes cerealistes, mereixeria ja per si sola 
un manuscrit, ja que els esforços i plans de 
conservació han afavorit que es passés de 
tant sols dues parelles el 1988, a la plana 
de Lleida, fins a la xifra propera al centenar 
de l’actualitat, recuperant-se també a 
l’Empordà o al Montsià. Amb tot, la 
població darrerament torna a estar 
estancada o en lleugera regressió. 
Finalment, l’arpella pàl·lida (Circus 
cyaneus), desapareguda com a nidificant 
de l’àrea pirinenca, es manté amb una 
minsa població de tant sols 1-2 parelles a 
conreus cerealistes de la Segarra. Aquesta 
arpella també ha tingut una clara regressió, 

especialment a Europa occidental, de 
manera que la xifra d’exemplars hivernants 
també és cada vegada més baixa. La 
intensificació dels espais agrícoles és una 
de les causes que més han afectat a les 
arpelles. 
 
En quan als falconiformes, l’exemple més 
clar de l’èxit de recuperació a Catalunya ha 
estat el xoriguer petit (Falco naumanni), 
que va desaparèixer completament el 1980 
com a nidificant, i no va ser fins el 1989 
quan es va endegar un projecte de 
recuperació, que incloïa la instal·lació 
d’infraestructures de colònies de cria i un 
seguiment minuciós. Els darrers anys ha 
patit davallades i recuperacions, però 
almenys sembla que el seu futur està 
garantit als dos nuclis poblacionals més 
importants a la planes de Lleida i de 
l’Empordà. També força depenent del bon 
manteniment dels espais agrícoles i agro-
forestals, el xoriguer comú (Falco 
tinnunculus), espècie força més eclèctica 
que la seva espècie germana, ha 
consolidat força la seva població i no deixa 
de ser una espècie familiar a moltes 
contrades del país. El falcó mostatxut 
(Falco subbuteo) no mostra una tendència 
clara, però manté un nucli reproductor 
estable i ben repartit pel país, amb una 
població que pot rondar el mig miler de 
parelles.  
 
Finalment, el falcó pelegrí (Falco 
peregrinus), un rapinyaire cosmopolita, 
però que va desaparèixer d’àmplies regions 
de la Terra a causa de la persecució i de 
l’ús massiu de pesticides com el DDT, fa 
dècades que es va començar a recuperar, i 
actualment pot haver prop de mig miler de 
parelles força ben distribuïdes. 
 
En resum, quan no se’ls persegueix, Les 
rapinyaires, en línies generals, saben 
adaptar-se prou bé als canvis que 
s’esdevenen al seu entorn. Si l’agricultura 
que es practica fa un canvi cap a la qualitat 
en comptes d'apostar per la quantitat 
produïda, s’arregla d’una vegada la xacra 
del disseny de torres elèctriques tal com 
han fet tants països, es respecta l’entorn i 
es fa un ús més racional dels espais de 
lleure al medi natural, amb tota seguretat 
seguirem vivint bones notícies en quant a la 
recuperació de les poblacions. 

 
Fran Trabalon Carricondo 
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ÀLIGUES SÍ; A LA VALL DEL RIDAURA. 

Si parlem d’àligues a la vall del Ridaura, 
hem de parlar d’una espècie emblemàtica i 
de referència: l’àliga cuabarrada (Aquila 
fasciata). El seu nom vulgar fa referència al 
dibuix barrat que presenten els exemplars 
adults a la cua. A Catalunya, l’àliga 
cuabarrada està catalogada com a 
vulnerable dins el catàleg de fauna 
amenaçada; una categoria que 
comparteixen també el catàleg espanyol. 
La població catalana presenta una 
tendència negativa des dels anys 70, amb 
una recuperació aquests últims anys amb 
un cert increment que es situa entre les 70 i 
80 parelles reproductores. A la demarcació 
de Girona, el nombre de parelles ha fluctuat 
aquests últims anys arribant a les 8 parelles 
reproductores alguns anys; a les que 
s’afegeixen exemplars no territorials i en 
dispersió en diferents moments de l’any. 
L’equip del grup de recerca de Biologia de 
la Conservació, de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, en 
col·laboració amb la 
Universitat de Girona, són 
els responsables del 
seguiment dels territoris i la 
nidificació d’aquesta espècie 
a una part important de 
Catalunya. 
 
Són diferents els factors 
d’amenaça sobre aquesta 
espècie; la major part com a 
conseqüència de la 
interacció amb l’home. Entre 
aquests hi hauria la col·lisió i 
electrocució en 
infraestructures elèctriques, 
la persecució directa per 
trets d’escopeta o la 
pertorbació en les zones de 
reproducció per activitats 
humanes com l’escalada. 
També suposen factors d’amenaça, 
l’agricultura intensiva amb la desaparició 
dels usos tradicionals amb la pèrdua 
d’espècies que acostumaven a ser les 
preses principals, i també les 
infraestructures associades a l’energia 
eòlica. Per això és important que es 
modifiquin els suports perillosos i es facin 
visibles els cablejats, que es tinguin en 
compte els territoris de l’espècie en 

projectes industrials d’impacte, i que es 
regulin determinades activitats al medi 
natural en les zones més sensibles. 
 
A l’àliga cuabarrada se la coneix també 
com a àliga perdiguera, seguint la 
terminologia castellana de águila azor 
perdicera. Un nom, de fet, molt deslligat de 
la realitat ja que les perdius no són la presa 
principal a molts dels seus territoris. En el 
fons, es tracta doncs d’un rapinyaire 
depredador més generalista, que s’alimenta 
de vertebrats de talla mitjana, des de rèptils 
com llangardaixos fins a mamífers de la 
mida d’una llebre, passant per molts ocells. 
En zones on hi ha conill i perdiu, aquestes 
serien les seves principals preses, però en 
zones deficitàries llavors en depreden 
d’altres. És concretament l’exemple de la 
parella d’àligues que tenim fidelitzada, des 
del 2012 amb el primer intent de nidificació, 
al Massís de l’Ardenya-Cadiretes i ocupant 

un domini vital que agrupa la vall del 
Ridaura. 
 
La parella d’àligues «ridaurenques» van ser 
observades per primera vegada a 
l’abocador de Solius el 17 de març de 
2012, quan en Carlos Álvarez observà un 
atac simultani sobre els gavians que s’hi 
concentren. Un mes més tard, el 17 d’abril 
de 2012, la Rosa Matesanz, també observa 
un exemplar amb comportament territorial 
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interaccionant amb una àliga marcenca. 
Prèviament però, durant l’any 2011, ja es 
va observar en dies diferents un exemplar 
de segon any amb característiques que 
podrien correspondre al mascle. Des de 
llavors, any 2012, tenim la mateixa parella 
d’àligues, mascle i femella. Ho sabem per 
l’anella de color de lectura a distància que 
porten, des que eren polls als seus 
corresponents nius. Sabem doncs que la 
femella és nascuda al sud de França, i el 
mascle nascut a Catalunya, lluny però de la 
demarcació de Girona.  
 
I què han fet durant aquests anys? Doncs 
s’han mantingut fidels al seu territori i han 
tirat endavant els polls la major part dels 
anys. A l’inici, un fracàs reproductor el 2013 
quan es localitza el primer niu, com a 
conseqüència de l’activitat d’escalada, i fins 
a 2 polls per any envolats la major part dels 
anys des del 2014. Aquesta estabilitat dels 
2 exemplars i el seu èxit reproductor en 
aquests gairebé 10 anys, confirmaria els 

pocs riscos o amenaces que tenen en 
aquest territori i la bona disponibilitat 
d’aliment que hi troben. S’ha de dir que 
s’han marcat amb anelles convencionals i 
de lectura a distància la major part dels 

polls nascuts en aquest territori i, de fet, 
com a curiositat, un dels polls nascut el 
2018 i sexat com a mascle, s’ha establert a 
l’Alt Empordà.  
 
Sens dubte, la presència de preses 
potencials (sobretot gavians) a l’abocador 
de Solius, juntament amb la disposició de 
llocs tranquils per la seva nidificació, 
haurien afavorit el seu establiment i èxit 
reproductor en aquests anys successius. 
Per això és important la limitació temporal i 
espacial a molts accessos del massís, la 
regulació d’activitats esportives, de lleure 
i/o escalada, i també la gestió coordinada 
dels treballs forestals i la caça en els punts 
més sensibles. En aquest sentit, i per evitar 
riscos, des de la seva confirmació com a 
parella reproductora s’ha demanat també la 
correcció de diferents suports elèctrics que 
eren perillosos i s’han gestionat/regulat les 
activitats al massís en la època més 
sensible.  
 

Cal dir, finalment que, 
amb la participació de 
diferents agents 
implicats, com l’equip de 
seguiment de l’àliga 
cuabarrada, les 
administracions locals 
com ara els ajuntaments, 
el Cos d’Agents Rurals i 
tècnics de la Generalitat 
de Catalunya, i la 
participació de membres 
del Grup de Natura 
Sterna, s’ha aconseguit 
que sigui un dels 
territoris amb un major 
seguiment i èxit 
reproductor de 
Catalunya. Ara veurem, 
amb el tancament i 
clausura de l’abocador 
de Solius, quina és la 
resposta a nivell 

reproductor i si s’adapten a la nova 
situació, ja que implicarà una disminució de 
la seva presa més habitual; els gavians. 
Amb tot, ho continuarem seguint i, confiem, 
que s’espavilaran. 

 

Josep Ma Bas Lay 
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SENSE SOSTRE. 

M'he gratat l'ull que feia estona que em 
picava, però ho he fet sense deixar 
d'observar el meu voltant, m'agrada estar 
sempre alerta i que res em passi per alt. 
 
Hi ha un grup de persones que m'estan 
observant des de la vora del camí, no sé 
per què deu ser, tal vegada no han vist mai 
ningú com jo. He de reconèixer que soc un 
pèl estrany. 
 
Carai, quina gratera, em torna a picar l'ull, i 
ara que hi penso, crec que tinc les ungles 
massa llargues. Potser és això el que 
miren, però a mi ja m'agrada tenir-les així, 
ben llargues i esmolades, així arribo a 
agafar coses que no puc abastar només 
amb els dits i m'ajuden a tallar superfícies 
dures. 
 
Ara m'estan fent fotos, però he vist quelcom 
que es mou a terra i he canviat el meu punt 
d'interès. El que sigui que es belluga per 
terra ho fa molt de pressa i és massa petit 
per gastar energies en capturar-lo. 
 
Com veig que no marxen, estic rumiant de 
canviar de lloc, però que coi, jo hi era 
primer aquí. Segur que no triguen gaire a 
fotre el camp. 
 
Als sense sostre com jo, de vegades ens 
toca aguantar coses d'aquestes. Però ara, 
a l'estiu s'agraeix dormir al carrer, només 
cal que corri una miqueta d'aire per 
estar de conya, en canvi l'hivern és 
més fotut, però fins ara he pogut 
espavilar-me i sempre he trobat 
aixopluc, de vegades millor i d'altres 
pitjor, és el que té haver-te de buscar 
la vida. 
 
Alguns que varen ser amics meus, ara 
estan vivint amb més comoditats, 
tenen un bon lloc per descansar, i no 
els hi falta menjar, però els falta la 
cosa més important, no tenen la meva 
llibertat i estan sotmesos a rutines 
absurdes i a menjar ranxo, igual per a 
tothom. 
 
Amb el menjar també tinc sort, de 
vegades m'he de conformar amb algun tall 
de carn una mica dura i amb molt de nervi, 
però generalment és molt fresca i bona, 
amb un gust fort i personal. D'aigua tampoc 
me'n falta, a prop d'on estic instal·lat ara, 

neix una font d'aigua molt fresca que sovint 
està plena d’humans que venen amb grans 
garrafes a endur-se-la cap a casa seva, 
però sempre hi ha líquid baixant pel petit 
rierol. 
Quan arriba el fred intento trobar una 
parella, alguna que sigui com jo, i així entre 
joc i joc, ens passa més el fred, tu ja 
m'entens. Els meus fills i filles fa temps que 
es varen independitzar, i no sé per a on 
paren, però m'imagino que ja dec ser avi, i 
potser besavi i tot. 
 
El que no puc entendre, és quin mal fem, ni 
perquè s'entesten a fer-nos fora de tot 
arreu, tampoc som tan lletjos els que no 
tenim habitatge fixo. Nosaltres anem a la 
nostra, ens preocupem per menjar i 
sobreviure, com tothom, però ells, no fan 
res més que posar-nos impediments per 
viure i tornar als llocs a on estem més 
còmodes. O s'acosten a mirar per sobre de 
la paret. Alguns ho fan per ajudar-nos, però 
d'altres només ho fan per tafaneria o per 
fer-se una foto graciosa i pujar-la a 
l'aplicació de moda, que es veu que és una 
cosa que mola molt. 
 
Sense anar més lluny, en l'últim any he 
canviat tres vegades de casa, cercant una 
mica més d'intimitat i ja començo a estar 
fart. Potser m'hauré de posar seriós amb 
els que s'acosten, però el problema és que 
els de la meva condició no som gens 

violents i no ens agrada fer mal a ningú. Si 
no es passen de la ratlla, és clar. 
 
Sort que aquests ja han marxat, deuen 
estar contents amb les instantànies que 
m'hauran fet, perquè no m'he mogut el més 
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mínim. Però no trigarà gaire a aparèixer 
algú altre, com sempre passa. 
 
Ep! Què és allò que es mou? Sembla prou 
gran, a veure si s'acaba de perfilar. Carai, 
sembla que avui tindré un bon àpat. 
 
Ràpidament em col·loco bé una primària de 
l'esquerra que està una mica desalineada, 
m'incorporo i obro les ales deixant veure les 
pigues que ressalten sobre la pitrera blanca 
i fixo la mirada en les herbes que es mouen 
d'un costat a l'altre. Ara li veig les orelles. 

No m'ho penso més, faig un saltiró des de 
l'arbre sec a on estic aturat i m'enlairo 
suaument, sense esforç aparent, a la 
recerca d'una bona posició per caçar a 
l'inconscient conill. 
 
Algú crida en veure'm, segur que m'ha vist 
molt gran i com no s'ha fixat en la ratlla 
negra de la meva cua, no sap qui soc, però 
podria parar de cridar que m'espantarà el 
llorigó. 
 
És que n'hi ha que no en tenen ni idea. 

 
Pere Moreno Jiménez 

UN PERSONATGE 
 

ELIONOR D'ARBOREA (1340-1403)  
 
Nascuda l'any 1340 a Molins de Rei, era filla de 
Marià IV d'Arborea i de la noble catalana de 
Peralada, Timbora de Rocabertí. A la mort del 
seu germà Hug III, Elionor aconseguí que el 
successor en el poder fos el seu fill menor 
d'edat, Frederic, i així va assolir el tracte efectiu 
de reina regent de Sardenya. Promulgà la 
Carta de Logu, un conjunt de lleis de dret civil i 
penal molt avançades en comparació amb les 
dels regnes europeus de la seva època. 
Aquestes noves lleis regulaven la pagesia i 
dictaven normes que protegien les dones. La 
Carta de Logu va estar vigent durant més de 
400 anys i va impregnar profundament la 
cultura d'organització de l'estat sard. Gran 
aficionada a la falconeria, també va establir una 
llei protegint l'espècie de falcó que portaria el 
seu nom ja que, el naturalista Gené la batejà 
en el seu honor, com Falco eleonorae, el falcó 
de la reina. 
 
 
 
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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L’ÀGUILA MARCENCA, UNA DESCONEGUDA A CASA NOSTRA. 
 
Malgrat que des del Grup de Natura Sterna, 
tenim una bona diagnosi de l’estat de la 
població ornitològica de la vall del Ridaura i 
de retruc les zones d’influència properes, 
sempre hi ha alguna espècie que es 
resisteix. Aquest és el cas de l’àguila 
marcenca (Circaetus gallicus), de la qual 
desconeixem l’actual nombre de parelles 
nidificants a la zona. El 2022 des de Sterna 
hem intentat fer un cert 
seguiment per conèixer 
l’estat de la població 
nidificant. 
 
A casa nostra, és comú 
veure l’àguila marcenca  
en migració, ja que 
passa l’hivern en terres 
africanes, però també la 
trobem com a nidificant 
regular. De fet, el seu 
nom fa referència al mes 
que comencen a arribar 
els primers individus. A 
la nostra zona, segons 
l’Anuari ornitològic i 
naturalístic de la vall del 
Ridaura 2021, les 
primeres arribades són 
durant la primera 
setmana de març i les 
darreres observacions s’allarguen fins 
passada la primera quinzena de setembre. 
Els primers que arriben són els exemplars 
reproductors i, posteriorment, els subadults 
no reproductors, amb els que poden 
compartir territoris sense massa problemes. 
 
El seu aspecte és el d’un rapinyaire de 
mida mitjana, un xic més gran que un 
aligot. En vol, el plomatge inferior 
característic mostra un barrat/pigallat 
distribuït irregularment, amb un clar pitet 
que li cobreix la gola i part del coll. Si la 
veiem parada, observarem com el seu cap 
té unes mides realment importants amb uns 
ulls molt frontals (que poden recordar als 
d’un rapinyaire nocturn) i de color 
descaradament groc. És un dels 
rapinyaires amb la dieta més 
especialitzada, i s’alimenta principalment 
d’ofidis, és a dir, serps. Per aquest motiu, 
mostra unes gruixudes escates a les potes, 
que la protegeixen de possibles picades o 
mossegades. De fet, ha estat citada com 
un rapinyaire amb cara de mussol, potes 
d’aligot i que fa l’aleta com un xoriguer. 

Doncs una de les seves peculiaritats, que 
la caracteritzen, és que pot caçar en vol 
estàtic. Un altre tret que l’identifica, és que 
la podem veure volant amb serps de grans 
dimensions, penjant de les potes o que li 
surt parcialment de la boca, mentre la 
transporta cap al niu, per alimentar els 
polls.  
 

Un dels grans dubtes que presenta aquesta 
espècie, és que encara avui en dia no 
podem confirmar el nombre de parelles 
reproductores que podríem tindre entre els 
massissos de Gavarres i l’Ardenya. Un 
territori molt gran i de difícil mostreig per un 
rapinyaire tan discret com l’àguila 
marcenca. Degut a la seva alimentació tan 
especialitzada explota unes àrees de caça 
realment grans, això fa que la localització 
de parelles reproductores, o més ben dit, 
les zones de reproducció, sigui realment 
una tasca complexa. Una marcenca pot 
estar niant a quilòmetres del punt on 
l’estem observant. En aquest sentit, el 
millor mètode seria fer una sèrie de censos 
simultanis durant les primeres setmanes de 
març, ja que és el moment en què mostren 
comportaments nupcials evidents. Malgrat 
que des de Sterna no s’han pogut efectuar 
mai aquestes tasques, s’ha optat per fer 
diverses jornades d’observacions en punts 
elevats a fi d’intentar localitzar territoris 
actius. Al mateix temps s’han fet una sèrie 
de consultes a persones del territori que 
han donat uns resultats dubtosos i un 
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buidatge de les dades disponibles als 
portals de ciència ciutadana. 

 
Els resultats dels mostrejos, han donat 
observacions regulars d’adults en edat 
reproductora en tots els punts d’observació. 
Tot i així, no s’ha pogut constatar cap 
mostra de vols repetits en zones concretes 
ni aportacions d’aliment a possibles nius. 
Hem observat la presència continuada 
d’individus durant els mesos d’estiu a les 
planes agrícoles perifèriques dels 
massissos d’Ardenya i Gavarres. L’estudi 
demostra que utilitza les zones obertes de 
les rodalies com a àrees de caça, com la 
plana de Cassa de la Selva, el pla de 
Panedes, la Vall d’Aro o les rodalies de la 
Bisbal. En canvi, a l’interior del massís 
només s’ha observat amb vols a força 
alçada. Un altre pal a les rodes és el baix 
grau de tolerància a les molèsties 
humanes, on la freqüentació en corriols o 

camins, són motius suficients per anul·lar el 
punt de cria.  

  
 
Amb tots aquests condicionants, i la manca 
de resultats evidents, s’ha optat per fer una 
estima a partir de les dades obtingudes i 
les densitats d’altres zones peninsulars. 
Per la seva extensió, el massís de les 
Gavarres podria allotjar entre 3 i 5 parelles 
reproductores, i el de l’Ardenya una parella. 
Tot i així, seria interessant realitzar un cens 
per conèixer el nombre de parelles 
nidificants actual. 
 
Resumint, podríem dir les marcenques 
desenvolupen gran part de la seva activitat 
a les zones més obertes i properes a la 
plana, quedant el dubte de si els territoris 
de cria es situen a l’interior del massís, a 
les zones perifèriques, o bé opten per criar 
també fora de les grans masses forestals.  

 
 

Jaume Ramot García 
Albert Compaña Sabrià  
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VERBS I OCELLS. 
 
El català és un idioma molt ric en paraules I 
expressions, i no podia ser menys en 
temes relacionats amb la natura. A molts 
els seran familiars expressions com 
atonyinar, que vol dir pegar, apallissar, que 
és com es rematen les tonyines un cop 
capturades. O papallonejar, moure’s d’una 
banda a l’altra com una papallona. Tots dos 
són verbs que deriven  de noms d’animal i, 
evidentment, el món de l’ornitologia també 
replega noms derivats de les aus. 
D’entrada hi ha paraules que no tenen 
relació amb cap mena d’ocell tot i que ho 
pot semblar, com són esfilagarsar: convertir 
un tros de roba en filagarsa, engallardir: 
animar, enardir, o desllorigar: desconjuntar, 
desarticular, derivades de fil, gallard i lloriga 
(cuirassa), respectivament. I també n’hi ha 
que no pertanyen al català, tot i que els 
diem de vegades incorrectament com 
desperdigar, castellanisme que té a veure 
amb la manera en que els perdigons o 
pollets de les perdius es dispersen davant 
d’un perill i el mateix passa amb amilanar, 
que deriva de milà i vol dir intimidar o 
acovardir algú. 
 
Veiem doncs aquests verbs que de ben 
segur alguns ens sorprendran. 
 
- Afalconar (falcó): burlar-se d’algú amb 
ironia, envestir abrivadament. 
- gallinar-se (gallina): acovardir-se, 
acoquinar-se. 
- Astorar (astor): causar o rebre un gros 
espant. 

- Atordir (tord): pertorbar els sentits per 
efecte d’un cop, d’un soroll extraordinari, o 
fer perdre la serenitat, la presència 
d’esperit, el cap. 

- Empavonar (paó): efectuar un tractament 
d’oxidació superficial als acers.  
- Empiocar-se (pioc = gall dindi): esdevenir 
pioc, clocpiu, malaltís, no trobar-se bé. 
- Encolomar (colom): endossar. 
- Engallar o engallir (gall): altivar. 
- Engallinar (gallina): engalipar, enganyar, 
entabanar. 
- Esparverar (esparver): causar molta por, 
la imminència d’un perill, esverar. 
- Estordir (tord): un cop o batzegada forta, 
deixar sense esma, mig estabornit. 
- Gallejar (gall): fer el gall, l’important, 
captenir-se arrogantment, alçar la veu amb 
amenaces, fer el valen. 
- Gatgejar (gaig): proferir els infants sons 
articulats com si volguessin parlar, quan 
encara no en saben. 
- Gruar (grua): desitjar o fer desitjar 
vivament alguna cosa que es fa esperar 
molt. 
- Oronejar (oreneta): volar d’un costat a 
l’altre i en eixams, a semblança de les 
orenetes. 
- Picotejar (picot): donar picades amb el 
bec. 
- Pioquejar (pioc = gall dindi): malaltejar. 
- Rapinyar (rapinyaire): robar o prendre 
violentament. 
- Somorgollar (somorgollaire): submergir. 
 
Tot i que els verbs picotejar, rapinyar i 
somorgollar no deriven exactament dels 
noms d’ocells, en tenen un origen comú 
amb aquests: picar, rapinyar i submergir 
(submerguliare). En canvi, el verb entristir 

sí que deriva de trist, però no pas l’ocell 
que s’anomena així per l’onomatopeia 
del seu cant i res no té a veure amb 
aquest estat d’ànim tant humà. I el verb 
parasitar, de ben segur és anterior a la 
denominació de l’au que es dedica a 
robar el menjar a gavines i xatracs, és a 
dir, fer-los de paràsit. 
 
Finalment, hi ha un altre verb que, amb 
el temps, es podria incorporar al 
diccionari, doncs és una expressió 
col·loquial que s’està estenent de mica 
en mica entre els ornitòlegs; em 
refereixo a pardalejar que significa anar 
a veure ocells (pardals), la cosa més 
habitual entre els amants de les aus. I si 

l’anem utilitzant, qui sap, potser un dia 
entrarà com neologisme al diccionari de la 
llengua catalana. 

Xavier Tomás Gimeno 
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L’ÀLIGA. EL SIMBOLISME D’UN GRAN ANIMAL. 
 
L’àliga sempre genera una gran admiració. 
És una au que no deixa indiferent a ningú 
que l’observa i veure-la de prop, és una de 
les experiències més memorables, sobretot 
per a persones, com jo, que en la nostra 
vida quotidiana, la proximitat amb animals 
de gran grandària no és habitual. 
 
Encara i això, és una au coneguda per 
tothom. En una civilització com la nostra i 
sobretot en les generacions en les quals la 
televisió i el cinema formen part de la 
nostra biografia, qui pot dir que no ha vist 
algun dels inoblidables programes d’en 
Fèlix Rodríguez de la Fuente, El hombre y 
la Tierra?, on sortien imatges d’aquelles 
imponents àligues arrossegant cabrits pels 
cels en el moment de la seva cacera o qui 
no ha vist pel·lícules de western on els 
indis americans rendien culte a l’àliga?, o el 
cap de la tribu portava un tocat amb plomes 
d’àliga...o per exemple la figura del cap 
Àliga Blanca o Chief White Eagle, un dels 
primers polítics natius nord-americans, líder 
dels drets civils d’aquests natius. 
 
L’àliga forma part del nostre inconscient 
col·lectiu, com a un ocell molt popular (que 
no vol dir protegit) però és que realment 
l’àliga és un dels rapinyaires diürns amb 
més simbolisme de tota la humanitat. 
 
El simbolisme de l'àliga a les diferents 
cultures. 
L’àliga és una au que viu pràcticament a tot 
el món. El seu aspecte fort, amb urpes 
poderoses, amb ales que fa que voli a gran 
alçada, imponent i majestuosa i amb una 
mirada que capta el seu objectiu a gran 

distància, ha estat i forma part del  
simbolisme que diferents nacions i cultures 
han adoptat per reflectir els valors que els 
defineixen. Des dels romans, amb la seva 
àliga o aquila, que era el símbol de les 
seves legions que, fins i tot, s’anomenaven 
aquiles, des de l’Àliga de Saladino, símbol 
actual d’Egipte i heràldic emblema del 
nacionalisme àrab, passant per l’àliga 
dintre de les cultures sud-americanes i 
meso-americanes, amb una gran presència 
pel seu culte xamànic; amb la 
personificació de Zeus en àguila a les 
cultures gregues clàssiques, la Reichsadler 
o àliga imperial alemanya... seria 
amplíssima l’enumeració de tants exemples 
d’àligues com a símbol cultural, màgic i 
religiós. 

 
La consciència i l’àliga. 
Aquesta elevada apreciació i valoració, 
desplega una absoluta exaltació de les 
qualitats de l’àliga i fa que aspectes 
immaterials de l’ésser humà puguin 
expressar-se amb la seva imatge. 
 
Un d’aquests aspectes és la consciència. 
La consciència com intel·ligència superior 
de l’ésser humà,  és una dimensió de la 
ment, la qual ens permet discernir de 
manera auto-conservadora i amb percepció 
de la mateixa existència, és una de les 
qualitats que s’associa amb l’àliga. 
Consciència en comparació a la ment 
racional o ment inferior, més associada a 
processos mentals mecànics i analítics que 
usem en la nostra vida quotidiana. 
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El desenvolupament i ús 
d’aquesta ment superior 
genera la capacitat 
d’observar fets i 
circumstàncies de manera 
àmplia, valorant múltiples 
variants i amb una gran 
extensió de premisses i 
coneixements, per arribar 
a una deducció o una 
conclusió que generi una 
repercussió positiva cap a 
un mateix o cap als altres. 
 
 Justament, l’àliga amb la 
seva capacitat de volar a 
grans alçades i també amb la qualitat de 
tenir una mirada extremadament aguda, fa 
que prengui les decisions òptimes per a 
aconseguir la presa que guaita. De la 
mateixa manera, igual que l’àliga, si 
utilitzem la nostra consciència, amb una 
percepció elevada, sospesant totes les 
possibilitats, sense deixar d’enforcar-nos 
als nostres objectius, arribarem a la 
culminació d’allò que ens proposem. 
 
Aquest simbolisme de la consciència i 
l’àliga, també ens aporta un missatge de 
magisteri i precaució. Justament hem de fer 
servir la nostra consciència com l’àliga, des 
d’una valoració elevada de tot allò que 
volem aconseguir i resoldre, però si 
oblidem aquesta qualitat i en comptes de 
fer una valoració «d’altes alçades», ens 

enfoquem amb les primeres impressions o 
bloquegem la capacitat de veure diferents 
opcions davant temes a resoldre, és fàcil 
que justament “sortim” de la protecció i bon 
consell que aquest símbol i aquest animal 
ens vol transmetre i probablement serà 
més difícil culminar tot allò que ens és 
important. 
 
La saviesa dels animals ens pot ajudar a 
comprendre aquests símbols i fer un bon ús 
a la nostra vida quotidiana, on la pèrdua del 
contacte amb la Natura i les seves lliçons fa 
que potser l’ésser humà sigui més 
vulnerable a tantes frustracions fruït de les 
dinàmiques socials i culturals. 
 
Així, si recollim el missatge de l’àliga, tu 
tries. 

Carina Vizcaíno Peinado 
 

PUBLICITAT (Clínica Veterinària Pou és una empresa col·laboradora de Sterna) 
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UN LLIBRE O DOS 

 
GUIA DE RAPINYAIRES DE 
CATALUNYA 
 
Autor: Fran Trabalon i Àlex Ollé 
 
Edita: Cossetània. 
 
Any: 2017 
 
Pàgines: 240 
 
Reuneix tot el coneixement actual sobre la 
nidificació, l'alimentació, la migració i els 
moviments dels rapinyaires de Catalunya, tant de 
les espècies regulars al llarg del període anual com 
d'aquelles que són molt escasses o accidentals. 
També es posa èmfasi en la identificació dels 
rapinyaires, a través d'una descripció general, i de 
la inclusió de 300 fotografies a color i de làmines 
comparatives per a les espècies més conflictives. 
S'afegeix una taula fenològica on s'assenyala de 
manera ràpida i fàcil en quina època de l'any es 
presenten els rapinyaires a casa nostra.  
 
 
 

 

AVES RAPACES DE EUROPA. 
 
Autors: Àlex Ollé i Fran Trabalon. 
 
Edita: Ediciones Omega. 
 
Any: 2019 
 
Pàgines: 464 
 
Completa guia de camp fotogràfica de les 39 
espècies de rapinyaires diürnes europees. 
S'ofereixen aspectes clau per a la seva 
identificació, incloent-hi fotos de tots els 
plomatges de totes les espècies, per edats, 
sexes, morfs o subespècies. també inclouen 
dades de biometria i longevitat, muda, veu així 
com variacions geogràfiques i els híbrids. 
 
Amb annexos on s'hi inclouen 14 collages i 14 
làmines comparatives. 
 
Els textos no només tracten els aspectes 
d'identificació, sinó també la distribució, 
fenologia i estatus, requeriments ecològics 
predominants, aspectes sobre reproducció i 

alimentació, poblacions i estat de conservació, i els detallats peus de foto on es comenten els 
aspectes essencials del plomatge que ens permeten saber l'espècie, la subespècie, l'edat i el 
sexe. 
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UN WEB 
 

EUROPEAN RAPTORS                                                https://europeanraptors.org/   

 
European Raptors es va crear com a recurs 
en línia amb tres objectius principals: 
 
- Com a eina per ajudar a la identificació de 
rapinyaires europeus. 
 
- Com a base de coneixement que cobreix 
la biologia i l'ecologia de les aus rapinyaires 
europees. 
 

- Com a plataforma per inspirar, donar 
suport i documentar els esforços de 
conservació per protegir els rapinyaires 
europeus, així com el seu hàbitat. 
 
Es tracta d'un web on trobar  les 
caràcteristiques i dades de la biologia i 
ecologia de totes les espècies de 
rapinyaires diürns presents a  Europa. 
 
 

               
 

UNA FRASE (O DUES).  
 

Mai va perdre més temps l'àguila que quan 
escoltà els consells del corb -William Blake-  
 

La presència d'un sol ocell ho pot canviar 
tot per a qui els aprecia.-Julie Zickefoose- 
 
 

UN REFRANY (O DOS). 
 

Fuig esparver, que l'àguila ve. 
 
Voltors i milans, cosins germans. 

 

 UN PENSAMENT. 
 

Un vell samurai va dir: —Si algú et porta un 
regal però tu no l'acceptes, a qui pertany el 
regal? 
 
—A qui el porta 
—respongué un 
dels deixebles. 
 
—Passa el 
mateix amb l'odi, 
l'enveja i les 
ofenses. Mentre no les acceptes, 
segueixen pertanyent a qui els porta. 
 
 

https://europeanraptors.org/
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UN CAS DE L'ESTEL I L'ORIOL: FALCONS. 
                               
—Avi, avi, avui hem vist un falcó pelegrí! —
diu l'Estel, en sortir de l'escola. 
 
—Ah sí, i a on?. 
 
—Per sobre el pati, a l'hora de 
l'esmorzar. 
 
—Ha passat volant o 
remuntava?  
 
—Què vol dir que remuntava? 
 
—Els falcons pelegrins 
acostumen a volar donant voltes 
al cel, tot guanyant alçada. 
 
—Doncs no, aquest es parava, 
bategant les ales i quedava 
immòbil, com si tingués el cap 
clavat i només movia les ales i la 
resta del cos quan el vent era 
massa fort i el desestabilitzava. 
 
—Hum, i qui t'ha dit que era un falcó 
peregrí? La senyo? 
 
—No, en Nil. 
 
—Vaja un savi, en Nil... Aquest el més rodó 
que ha vist és un armari —deixa anar 
l'Oriol. 
 
—Calma, que almenys en Nil n'ha encertat 
a la meitat. 
 
—Què vols dir, la meitat? 
 
—Que segur que no era un peregrí, però sí 
un falcó, un falcó petit. 
 
—I tu com ho saps, si no l'has vist?  
 
—Fàcil, els falcons peregrins no s'haturen 
mai a l'aire. En canvi, és un comportament 
típic dels xoriguers, uns falcons petits, 
parents dels pelegrins. 
 
—Ah! 
 
—Els falcons peregrins s'alimenten quasi 
exclussivament d'altres ocells. Els cacen al 
vol. Tot primer s'enlairen fins que són tan 
alts que ni es veuen. Ells tenen una vista 
prodigiosa i quan, des d'aquella alçada, 
detecten alguna presa que els fa el pes, s'hi 
llancen en uns picats vertiginosos que 

porden arribar als 300 quilòmetres per 
hora. Són els animals més ràpids del món.  
 
—Ostres! 

 
—Els xoriguers, en canvi, s'alimenten de 
petits animalons que cerquen al terra, 
posats des d'una atalaia o parats al cel, fent 
el que es diu l'aleta, que és el que heu vist 
des del pati. Devia buscar algun ratolí, 
alguna sargantana o algun insecte, que 
també els agraden molt 
 
—Insectes?  
 
—Sí, però de mida grosseta, eh, llagostes, 
mantis, escarabats.... I parlant de menjar, 
va, anem cap a casa a berenar.  I quan 
passem per davant del castell feu-me 
pensar que us ensenyi el forat on tenen el 
niu una parella de xoriguers que fa anys 
que hi crien. 
 
—Sí? 
 
—No ho haguessis dit mai, eh, que els 
teníem tan a prop? Som molt afortunats. 
 
—I els veurem? 
 
—No crec, ara és l'hivern i encara no crien. 
A l'estiu és més fàcil, especialment quan 
tenen petits i els pares van i venen a portar-
los menjar. 
 
 

Carlos Alvarez-Cros 
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UNA ACTIVITAT: APRENEM I PINTEM FALCONS 

 
El falcó pelegrí (Falco peregrinus) és el 
vertebrat més ràpid del planeta. La seva 
silueta aerodinàmica li permet fer picats 
fins a 300 km/h. 
 
El falcó pelegrí presenta tota la part 
superior del dors i les ales de color gris, 
junt amb el cap i les galtes. La ventrada és 
de color blanc tacat de gris. Les potes són 
d’un intens color groc igual que la part 
superior del seu esmolat bec. 
 
Els falcons no fan niu; generalment 
aprofiten les cavitats o els sortints rocosos 
dels penya-segats, les altes torres o els 
grans edificis. Per exemple, hi ha un niu a 
la part alta de la Sagrada Família, a 
Barcelona. De fet, fa uns anys es va iniciar 
un pla de reintroducció amb la finalitat de 
controlar la població de coloms d'aquesta 
ciutat, i en els últims anys s’hi ha arribat a 
registrar sis parelles reproductores. 
 
A la vall del Ridaura encara comptem amb 
algunes parelles, que nien als penya-
segats més inaccessibles. Si veieu un 
falcó, el reconeixereu de seguida per la 
seva inconfusible silueta, amb les ales 
punxegudes que els permeten enlairar-se 
per, després, llançar-se en un picat 
velocíssim i precís. Els falcons tenen un 
paper fonamental a la natura doncs 

controlen les poblacions de determinats 
ocells perquè no creixin massa i es 
converteixin en plagues i eviten la 
propagació de malalties en capturar els 
individus malalts, més debilitats. 

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

UNA SOPA DE LLETRES 
 
 
 
  

 Busqueu les següents  paraules:
 
Falcó  Pelegrí 
Ales  Punxegudes 
Ràpid  Vertebrat 
Picat  Penya-segat 
Malaltia  Niu 
Presa  Ocell 
 
 

       UNA ENDEVINALLA  
 

Tot i que no corro, 
cap badoc se m'escapa. 

Saps qui sóc, cara maca? 

A R B I S B O R I P R E S A

P L E L E G R I O O T A I R

E F E A P L T S C E P R E I

Z V E S E D U G E X N U P I

I E S U L U T X L Q U E R T

G R E U E A E E L T N P A C

O T C I G R R F I Y O U L E

T E D A R O R I A S T O R B

E B I X I D A S O L A S Z I

A R P U E H E E M U C E C O

Z A A E D G A R O N I U E P

A T R A A U G A U T P E A L

S L I T O S M A L A L T I A

O A L I R S E R U Q U E I R

https://www.supercoloring.com/pages/peregrine-falcons?colore=online


Sterna, la revista  024. Desembre/2022 – març/2023 

Pàgina 21 / 44 

 
 

UN PARELL D'OCELLS I HUMANS, O VICEVERSA  
 
 

 
 

CELLERS I XORIGUERS 
 
El xoriguer petit (Falco naumanni), és un 
petit falcó migrador que cria de manera 
colonial a Europa i passa els hiverns, de 
manera majoritària, al sud del Sàhara. Com 
indica el seu nom és més petit que el 
sedentari xoriguer comú (Falco 
tinnunculus). És una espècie amant 
d’espais oberts, que li agrada criar a velles 
construccions humanes que li ofereixin 
forats adequats on fer niu. També accepta 
de bon grat els nius artificials. S’alimenta 
de petits vertebrats i d’insectes de talla 
mitjana i gran, per la qual cosa constitueix 
un excel·lent 
controlador natural 
de plagues.  
 
La progressiva 
despoblació del 
camp, amb la 
consegüent pèrdua 
d’hàbitats i l’ús de 
plaguicides sintètics 
sembla ser que són 
les principals 
causes del seu 
declivi poblacional a 
molts països 
d’Europa. En 
alguns, com a 
Catalunya, fins i tot 
va arribar a 
desaparèixer com a 
nidificant, al 1986. 
Tres anys més tard, 
la Generalitat va 
endegar un procés de reintroducció a les 
planes lleidatanes i empordaneses. Es va 
triar la tècnica del hacking, que consisteix 
en criar polls en captivitat i, a  mig créixer, 
traslladar-los a nius artificials on 
continuaran essent alimentats fins que 
s’envolen. Paral·lelament  es preparen o 
restauren llocs de nidificació. Donat que 
aquesta espècie té un marcat 
comportament filopàtric (tornen a criar al 
lloc de naixença), s’espera que les diferents 
colònies s’acabin consolidant. 
 
Trobar llocs adients i tranquils, amb 
propietaris receptius per deixar ubicar les 

colònies no és una tasca 
fàcil. Un exemple 
d’aquesta sensibilitat és la 
mostrada pel Celler 
Espelt, de Vilajuïga. Me’n 
vaig assabentar llegint el 
magnífic article 
Recuperació del xoriguer 
petit Falco naumanni a l’Alt Empordà de 
Francesc Carbonell, Manel Pomarol, 
Guillem Mas i Albert Petit,  publicat, el 
2013, al volum 44  dels Annals de l’Institut 
d’Estudis Empordanesos. 

 
De llavors ençà, si a una botiga o a la carta 
d’un restaurant hi descobreixo algun dels 
seus vins o caves, no dubto en demanar-lo. 
Sense entendre-hi gaire, per no dir gens, 
m’atreviria a recomanar-los. A mi i als meus 
acompanyants mai ens han decebut. Al cap 
i a la fi, no es pot tenir aquesta sensibilitat 
només pels ocells. Si es té, es té per tot, i 
això es reflecteix a la manera d’elaborar 
seus productes. 

 
Carlos Alvarez-Cros 
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SE'LS MENJAREN UN PER UN 
 
A la xarxa corre algun video-muntatge en el 
que es veu com una àguila intenta 
emportar-se un nen. Escenes com aquesta 
podrien haver-se produït realment a Nova 
Zelanda, protagonitzades per l'extinta i més 
gran àguila que mai hagi existit, l'àguila de 
Haast. Els maoris l'anomenaven Te Hokioi i 
el seu folklore recull episodis 
de raptes protagonitzats per 
aquesta mítica au. L'àguila de 
Haast deixà impreses les 
seves urpes als ossos de les 
seves principals preses, els 
moa, una mena d'estruços 
gegantins.  
 
A l'entorn insular, lliure de 
grans mamífers, aquells ocells 
ocuparen els nínxols ecològics 
que en altres parts del món 
ocupen aquells. Així, el moa 
ocuparia el lloc dels grans 
herbívors com podrien ser els 
cérvols o els búfals. Hem de 
pensar que una d'aquestes 
bèsties podia assolir els tres 
metres d'alçada i arribar a 
pesar més de dos-cents 
cinquanta quilos. Al bell mig dels esquelets 
més ben conservats s'hi ha trobat les 
pedres que ingerien i emmagatzemaven al 
pedrer, per triturar les fibres vegetals. 
Alguns d'aquests grups de pedres 
arribaven a pesar set quilos. 
 
Si els moa eren els herbívors, les àguiles 
de Haast ocupaven el lloc dels 
superpredadors, és a dir, de tigres o 
lleopards. 
 
Durant milers d'anys ambdues espècies 
evolucionaren paral·lelament en un entorn 
insular únic. Tot canvià però, quan fa uns 
set-cents anys els primers homes polinesis 
hi arribaren. Aquests acabaren ràpidament 
amb la població de moa i, per falta de 

preses, rere els moa, desaparegué l'àguila 
de Haast. 
 
Quan, a mitjans del segle XIX, Richard 
Owen reconstruí l'esquelet complet d'un 
d'aquests ocells, es desfermà la febre del 
moa, ja que tots els museus volien un 

esquelet. Així, d'Anglaterra arribaven 
missatges demanant més ossos (more 
bones) i els indígenes, poc dominadors de 
l'anglès, cregueren que more o moa era el 
nom de l'ocell, ja que moa és el terme 
polinesi que designa la gallina... 
 
Malgrat que, de tant en tant, sorgeix alguna 
notícia sensacionalista de l'avisament d'un 
moa, el cert és que desaparegueren. I com 
diu una vella i trista cançó popular: 
 
Ni un moa, ni un moa 
A la vella Ao-tea-roa*. 
No se'n troba ni un, 
Se'ls menjaren un per un. 
Sense treva els caçaren 
i ni les plomes quedaren. 
 
* Nom maori de Nova Zelanda 

 
Carlos Alvarez-Cros 

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

 
Els fongs són una de les grans categories 
d’éssers vius, no només per la seva 
diversitat: en tenim unes 140.000 espècies 
descrites i entre 3 i 6 milions més que 
s’estima que n’hi ha encara per conèixer. 
Fins ara aquestes xifres no paren de 
créixer d’any a any. Però també fa gran 
aquesta categoria el paper que els fongs 
juguen en el panorama històric tant com a 
l’actual.  
 
De fongs n’hi ha d’unicel·lulars, 
microscòpics, com els llevats i de 
pluricel·lulars, com les floridures o com els 
bolets (de prat, de bosc o de soca), que fan 
filaments –les hifes– i xarxes d’aquests 
filaments –els micelis– infiltrats arreu, per 
les soques dels arbres o vivint soterrats, 
associats amb les arrels d’altres plantes o 
colonitzant matèria orgànica en 
descomposició.  
 
Els bolets tal com els coneixem 
són els seus cossos fructífers, 
que surten a la superfície amb la 
funció d’escampar milions 
d’espores, sempre a punt per 
germinar allà on puguin. En els 
grans boscos madurs els micelis 
subterranis atenyen 
individualment fins i tot 
quilòmetres de llargada com en 
el cas dels alzinois.  
 
La seva història més antiga té 
un capítol potser poc conegut. 
Sabem que la vida es va 
originar en el medi aquàtic on 
l’assimilació dels nutrients 
solubles era senzilla. El pas dels 
vegetals a la terra ferma va ser 
possible gràcies a la 
col·laboració necessària dels 
fongs. Les arrels de les plantes 
primitives no eren capaces 
d’absorbir del sòl els elements 
minerals necessaris (nitrogen, 
fòsfor, magnesi,...) i va fer-ho possible la 
seva associació amb els micelis subterranis 
dels fongs. Hi ha uns registres fòssils 
excepcionals als sílexs de Rhynie (en 
anglès Rhynie Chert) prop d’Aberdeen, 
Escòcia, de fa uns 411,5 milions d’anys, on 
es poden veure els sistemes d’arrels 
magníficament conservats amb les hifes 
dels fongs relligats a aquestes arrels en 
una associació íntima, les micorrizes. 

Aquests fòssils ens confirmen la seva 
contribució al moment de la colonització del 
medi terrestre per part de les plantes. I a 
partir d’aquí el món vegetal es va 
diversificar fins la varietat que coneixem 
avui, centenars de milions d’anys més tard. 
 
EL PAPER DELS FONGS 
 
El comú de les plantes terrestres viuen 
associades als fongs formant aquestes 
micorrizes subterrànies. En elles sol haver-
hi un intercanvi que beneficia habitualment 
les dues parts: el fong obté l’aliment en 
forma de sucres que la planta elabora per 
mitjà de la fotosíntesi, i a canvi la planta rep 
humitat, els minerals que necessita i sovint 
protecció en front de patògens del sòl. Els 
filaments subterranis dels fongs són 
capaços de captar els elements en un 
indret, transportar-los a través dels 
filaments i facilitar-los a altres plantes 
micorrizades que així poden viure i 

prosperar en zones mancades d’humitat o 
dels minerals necessaris.  
   
Quan una planta és atacada per insectes –
com per exemple els àfids– genera unes 
defenses químiques, que de retop també 
arriben al fong –connectat per les arrels– i 
que transmet a les altres plantes amb qui 
comparteix altres micorrizes. Aquestes 
altres plantes, un cop l’avís rebut, es 
preparen amb anticipació per repel·lir l’atac. 



Sterna, la revista  024. Desembre/2022 – març/2023 

Pàgina 24 / 44 

Tant es beneficien les plantes dels fongs 
que fins i tot algunes, com unes 200 
espècies d’orquídies, han prescindit del tot 
de la pròpia fotosíntesi. S’han convertit en 
paràsites que es nodreixen del que els 
fongs els aporten, i que prové tant d’ells 
mateixos com dels sucres originats per 
altres plantes fotosintetitzadores, 
d’espècies diferents amb qui també els 
fongs comparteixen micorrizes. Un bosc 
madur és un ecosistema molt més complex 
del que pot semblar a primera vista.   
 
LA CARA 
 
Altres característiques dels fongs els 
fan també molt remarcables. Els 
fongs no incorporen els nutrients que 
necessiten fins que no els han 
descompost en els seus elements 
simples. Fan la digestió 
externament, per mitjà de la secreció 
d’enzims que tenen aquesta funció 
per després incorporar els nutrients 
ja en l’estat elemental. També 
secreten antibiòtics per defensar-se 
dels intents d’altres organismes 
oportunistes que s’auto-convidarien 
a l’àpat.  
 
Des d’antic que fem treballar els 
fongs al nostre favor: és gràcies als 
enzims que secreten certs llevats 
que fa mil·lennis que podem fer pa i 
vi. I cervesa i els formatges blaus.  
    
El vi, la cervesa, el pa, el formatge blau,... 
són alguns dels productes benèfics que 

obtenim gràcies també als fongs.  
Un cop descobert el seu funcionament, avui 
ens fan més agradable la vida però també 
ens faciliten l’elaboració i millora dels 

aliments: ens proporcionen vitamines del 
grup B, C, beta-carotè, etanol, pectinases 
per l’elaboració de sucs de fruita, proteases 
per ablanir la carn, factors de creixement 
de les plantes, etc. D’altres ens solucionen 
problemes:  n’obtenim antibiòtics per lluitar 
contra les infeccions (penicil·lines, 
cefalosporines) i antifúngics com les 
griseofulvines, estreptomicines o nistatina; 
estatines per reduir el colesterol LDL; 
alcaloides broncodilatadors com l’efedrina 
per combatre l’asma, alcaloides 
vasoconstrictors de la banya del sègol per 
fer front a les migranyes o també per induir 
les contraccions.  

 
Però no és l’home l’únic que astutament 
se’n beneficia: les termites es nodreixen de 
la cel·lulosa. Per obtenir-la conreen fongs 

en “horts” dins els termiters que 
digereixen la fusta per mitjà dels 
enzims que secreten .  
Els fongs sapròfits són els grans 
recicladors de la natura que desfan 
les restes orgàniques d’animals i 
plantes; les descomponen fins a 
convertir-les en les unitats més 
simples que els serviran de nutrients. 
Des de sempre que són els actors 
efectius del que avui se’n diu 
l’economia circular. 
  
LA CREU 
 
La gran diversitat de fongs fa que n’hi 
hagi també d’altres que causen 
desastres ecològics, econòmics o 
sanitaris. El número u en infeccions 

en vegetals i en collites són els fongs 
paràsits, molt per davant dels bacteris, 
virus o nematodes. I després també actuen 
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en l’emmagatzematge i el transport. Un cert 
grau d’humitat és el seu aliat natural i 
l’escalfament global hi afegeix encara més 
riscos. L’ús de fungicides no aconsegueix 
eliminar-los del tot –de fet contribueix a 
seleccionar les soques resistents. El 
míldiu de la patata és un protist fungoide 
que a més de les patateres ataca 
tomaqueres i albergínies. A Irlanda, l’atac 
a les patateres els anys 1845 i 46 va 
ocasionar centenars de milers de morts de 
fam així com l’emigració de més d’un milió 
d’irlandesos cap a l’Amèrica del Nord. 
Altres fongs creixen i poden fer malbé 
fruites, cereals, verdures, carn, peix i els 
seus derivats. Es dediquen molts recursos 
a la recerca i la lluita contra aquests fongs 
perjudicials.  
 
I no ens oblidem els fongs patògens, 
causants de tantes infeccions a persones i 
animals: dermatosis, candidiasis i altres 
micosis, algunes fins i tot de pronòstic 
greu. 
 
Molts fongs generen micotoxines sobre 
aliments o farratges, toxines que són 
responsables de greus alteracions de la 
salut d’animals, plantes i humans: 
aflatoxines, tricotecens, zearalenones, etc. 
En fi, tampoc cal insistir en els bolets 
verinosos, que tot i que sabem que n’hi ha 
i quins són, malauradament cada 
temporada causen intoxicacions a casa 
nostra. 

     
 Pel que fa a l’ecologia i el paisatge vegetal, 
els oms americans i europeus han estat 
atacats i delmats per un fong que n’ha fet 

desaparèixer a milions d’un segle ençà; 
també els castanyers asiàtics, americans i 
europeus han sucumbit als estralls del 

xancre dels castanyers. I avui tenim també 
a Catalunya grans extensions de boscos de 

pins afectats per una plaga de Diplodia, 
que prospera afavorit per les 
temperatures suaus en lloc dels freds 
hivernals que solien ser més habituals.  
  
A la vista d’aquestes situacions sobta 
que el comú dels humans tingui la ferma 
convicció que natural és sinònim de sà. 
 
UN REGNE AMB TOT L’HONOR 
 
Encara que antigament van ser 
considerats dins el regne vegetal  els 
fongs constitueixen avui un Regne 
taxonòmic al mateix nivell que el vegetal 
o l’animal. Amb tots dos presenten 
importants coincidències i diferències. 
Els fongs viuen en gairebé tots els 
ambients: aquàtics i terrestres; les seves 
espores són pertot, sempre a punt per 

colonitzar qualsevol escletxa d’oportunitat.  
 

Oriol Agell Pasola 
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UN ARBRE 
 
POMERA – (Malus domestica)
 
Català: Pomer, Pomera, Mançanera 
Castellà: Manzano 
Francès: Pommier des bois, Pomier, 
Boquettier 
Anglès: Crab apple, Apple, Cultivated apple 
Occità: Pomièr 
Basc: Sagar-basatia, Sagarmina 
 
Pertany a la família de les Rosàcies i al 
gènere Malus. 
 
Originari d’Àsia i Europa Oriental. És un 
arbre que des de l’antiguitat ha sigut 
cultivat  per obtenir el seu fruit.  
 
HÀBITAT:  és un arbre cultivat, però es 
poden trobar exemplars espontanis a 
bardisses, boscos caducifolis clars i llocs 
humits i frescos. Generalment aquests 
exemplars silvestres no donen pomes per 
al seu consum, ja que solen ser petites i 
aspres, diferents de les  cultivades, que 
han sigut estudiades per aconseguir 
diferents varietats de fruits. Hi han més de 
7.000 varietats de pomes, però només una 
dotzena són les que es consumeixen 
habitualment.  
 
ETIMOLOGIA:  Malus, era el nom que els 
romans donaven a la pomera i d’altres fruits 
rodons i grans; deriva del grec Melon i 
Malon, suposadament atribuïts a la 
pomera. El nom específic, domestica, ve 
del llatí, domus, casa, ja que és un arbre 
que ha sigut cultivat i domesticat.  
 
DESCRIPCIÓ: arbre o arbust caducifoli, 
que pot arribar als 10m d’alçada. Més o 
menys espinós, amb l’escorça de color 
grisa bruna i que generalment es va pelant 
en fines plaques.  Les fulles són grosses, 
de contorn oval amb marge dentat i piloses 
quan són joves, sobretot al revers. El seu 
limbe és molt més llarg que el seu pecíol. 
Amb les fulles es pot preparar una infusió 
de virtuts digestives. La seva fusta té el 
duramen rosat amb taques brunes i 
vermelloses. La seva fibra és fina i de bona 
qualitat, però de seguida s’esquerda i amb 
condicions d’humitat es podreix. Apropiada 
per treballs d’artesania més que per a ús 
industrial. És decorativa i s’ha fet servir per 
fer els caps de pals de golf, estris de fuster, 
etc. En cremar, la seva llenya desprèn un 
bon aroma, popular per fumar aliments.  

FLORS, FRUIT I PLANTA NUTRÍCIA: 
floreix a la primavera i les seves flors, 
agrupades en corimbes, són blanques, amb 
tons rosats, d’uns 2 o 3 centímetres i són 
aromàtiques. Tenen 5 sèpals, 5 pètals i 
molts estams. Són unes bones flors 
mel·líferes, tant per l’Apis mellifera com per 
altres insectes pol·linitzadors. No cal dir 
quin fruit dona la pomera, de sobres 
conegut per tots. Aquests fruits maduren a 
la tardor, i els trobem de diferents aspectes 
segons la seva varietat. Tenen moltes 
propietats nutritives, culinàries, medicinals, 
etc. S’ha d’anar amb compte amb les seves 
llavors ja que són tòxiques i hem d’evitar 
menjar-les.  La pomera també pot ser 
planta nutrícia per algunes papallones com 
la papallona diürna, blanca de l’arç, (Aporia 
crataegi), la papallona nocturna, gran paó 
de nit, (Satunia pyri), l’esfinx ocel·lada 
(Smerinthus ocellata) o de la peluda del 
suro, (Lymantria dispar). 
 
DITES  I CURIOSITATS:  
- Guarda’t sempre, Peret, una poma per la 
set. (guardar coses per quan facin falta) 
- Tota poma agreta, quan ha passat el fred, 
és dolceta. 
- Josepa, deu-me una poma; Maria, deu-
me-la vós, i a sota la pomereta ens 
asseurem tots dos. 
- Els egipcis ja cultivaven pomeres a la vall 
del Nil 
- Les branques de pomera eren utilitzades 
per fer varetes màgiques que es feien 
servir als rituals de màgia efectiva i 
emocional.   

 
Mònica López García
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UNA RECEPTA 
 
CREMA DE VERDURES I POMA 
 
INGREDIENTS: 
 
- 1 carabassó  
- 2 alls porros 
- 1 ceba petita 
- 1 patata petita 
- 2 pomes 
- aigua o brou natural de 
verdures 
- oli d’oliva 
- farigola 
- sal al gust 
 
Pelem, trossegem i rentem 
les verdures i la poma. 
Posem una cassola al foc, 
incorporem totes les 
verdures menys la poma. 
Afegim un raig d’oli d’oliva i 
una mica d’aigua o brou de 
verdures i ho deixem que es 
vagi fent durant uns 10 
minuts. Passats aquests 
minuts hi afegim la poma i 
una mica més d’aigua 
calenta o brou de verdures 
calent. Posem el foc fort perquè agafi molta 
temperatura i després d’un parell de minuts 
abaixem el foc, posem la farigola, ho 
deixem 5 minuts més i ho apaguem. 
Deixem reposar unes hores i amb la calor 
residual, tant la poma com la resta de 
verdures s’acaben de coure. Després no 
quedarà res mes que triturar, escalfar i 
servir o escalfar, triturar i servir (jo ho faig 

d’aquesta ultima manera). A l’hora de 
servir, m’agrada molt decorar els plats, en 
aquest cas hi he posat llavors torrades i un 
polsim de pebre vermell dolç i cibulet. A 
aquesta crema, la poma li dona un toc dolç, 
refrescant i cruixent. És molt bona, a veure 
si us animeu a fer-la! Bon profit!   

 
Mònica López García 

                   

 
 

UN HAIKU.  

 

Suspesa al blau, 
sotja la mort alada.   

Incauts: al cau! 
 

Carlos Alvarez-Cros 
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UNA DE FOTOGRAFIA NATURALISTA. 
 
JUGANT AMB LA LLUM. EL CONTRALLUM 
 
Tornant al terreny de la fotografia més 
artística i expressiva, fa temps que us volia 
parlar del contrallum. De fet, d’entre tots els 
mètodes que tenim per donar emoció a les 
nostres fotografies, aquest és un dels meus 
preferits. El fet de transmetre dramatisme, 
força, curiositat, cromatisme, romanticisme, 
etc., ens farà pujar un graó en la 
nostra maduresa fotogràfica i, per tant, 
en els nostres resultats. 
 
Com l’essència de la fotografia és 
captar llum, el contrallum es forma 
quan aquesta font de llum ens ve 
frontalment, de cara. Per tant, si el 
subjecte està entre aquesta font de 
llum i la càmera, el que veurem serà la 
seva silueta sense massa detalls. 
Jugar amb què es veu del subjecte i 
què no, i la seva posició i perfil serà 
clau perquè aquesta silueta sigui més 
o menys captivadora. Tot i així, per 
treure el màxim partit possible de la 
situació que se'ns presenta, primer ens 
haurem de preguntar què és allò que 
volem destacar de la imatge i què 
volem transmetre. 
 
En aquest cas, el que sí és 
imprescindible és dominar les regles 
bàsiques de la fotografia. El més 
adequat és oblidar-nos dels modes 
automàtics i semiautomàtics de la 
càmera i fer servir el mode manual i, 
així, poder jugar amb tots els 
paràmetres. Tenir lliure elecció de la 
ISO, la velocitat d’obturació, l’obertura 
del diafragma i el mode de mesura de 
la llum, com a mínim, ens permetrà 
prendre les nostres pròpies decisions i 
experimentar davant de la situació 
fotogràfica. Val a dir que, si volem fer servir 
la llum del sol, les millors hores seran les 
primeres i les últimes del dia. Ah! I 
començar amb algun objecte estàtic i fer 
moltes proves serà la millor manera 
d’aprendre. 
 
Si el que volem és que la silueta quedi 
totalment negra, haurem de mesurar la font 
de llum amb el mode de mesura puntual de 
la càmera i subexposar una mica, però si el 
que volem és veure-li detall haurem de fer 
servir un cop de flash. Alguns consells o 

trucs serien, per una banda, tenir en 
compte el joc d’ombres que provoca 
aquesta llum frontal i, per una altra, crear 
flaixos o estels amb punts d’altíssima 
intensitat lumínica com poden ser el sol o 
algun fanal, per exemple. Només caldrà 
que l’obertura del diafragma sigui petita. 

 
A la natura, un altre tipus de contrallum que 
ens pot donar molts bons resultats és en el 
cas de subjectes que tenen certa 
transparència com poden ser les ales de 
les papallones, els pètals de les flors i les 
fulles d’alguns arbres. Dona un caire més 
romàntic i tranquil·litzador, i es poden 
apreciar molt bé els detalls i colors. 
 
Atreveix-te a triar i remenar d’entre els 
botons de la teva càmera! 

 
Rosa Matesanz Torrent 
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UNA DE FOTOGRAFIES BONIQUES O CURIOSES... 
 
... d’en Xavier Tomás Gimeno 
 
 
 
 
Canyes. Mosquiter comú 
(Phylloscopus collybita), al Parc 
dels Estanys de Platja d'Aro, el 
02/01/23. ► 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
◄ Mirall.  Cuereta torrentera 
(Motacilla cinerea), a la bassa 
del Dofí de Castell d'Aro, el 
.3/01/23. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Esperant per dinar. Aligot 
(Buteo buteo), al Parc dels 
Estanys de Platja d'Aro, el 
18/02/23. ► 
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... de la Mònica López García 
 
 
 
 
 
 
 
Bolet, orella de gat, (Helvella crispa), tòxic cru, 
comestible si està ben cuit. A Santa Cristina 
d’Aro. 25/12/22. ► 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
◄ 
Coroneta blava, (Globularia alypum), diferents 
exemplars, blaus, violetes i blancs. Una bonica 
planta florida als mesos mes freds. A Sant Feliu 
de Guíxols i Sta. Cristina d’Aro. 25/12/22. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bolet de femer blanc i negre (Coprinopsis 
picacea), a Panedes. 05/01/23. ► 
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... d’en Carlos Alvarez-Cros  
 
 
 
 
El bernat pescaire (Ardea 
cinerea) nascut a la 
Comunitat Vaelnciana i 
que hiverna habitualment 
al Parc dels Estanys, 
pescant una carpa 
(Ciprinus carpio), el 
24/12/22. ► 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
◄ 
Un jove corb marí gros 
(Phalacrocorax carbo), 
al Parc dels Estanys, 
barallant-se amb una 
carpa (Ciprinus carpio) 
que no es va poder 
empassar, el 16/01/23. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Un raspinell (Certhia 
brachydactyla) resseguint 
el tronc d’un pi a la 
recerca de menjar, al Parc 
dels Estanys, el 03/02/23. 
► 
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... de la Rosa Matesanz Torrent  
 
 
 
  
 
 
Gavina capnegra (Larus melanocephalus), 
front Sant Feliu de Guíxols, el 18/12/22. ► 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
◄ Baldriga balear (Puffinus mauretanicus), 
front Sant Feliu de Guíxols, el 18/12/22. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Corb marí emplomallat (Phalacrocorax 
aristotelis), al port de Sant Feliu de Guíxols, 
l'11/02/23. ► 
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UNA IMATGE VAL MÉS QUE... 
 
 

 
El 16 de desembre del 2022, el nostre 
company Carlos Alvarez-Cros es va 
veure transportat al segle XVI (mentre 
cercava ocells marins) en observar el 
vaixell de la imatge, a l’horitzó, davant 
la desembocadura del Ridaura, a 
Platja d’Aro. Va resultar ser una 
rèplica de la Nao Victoria, el primer 
vaixell en donar la volta al món. ► 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
◄ Un dels dos nius de corb marí emplomallat 
(Phalacrocorax aristotelis) a la via ferrata de la 
cala del Molí, captat per la Sílvia Rutllan, el 17 
de febrer de 2023. L’emplaçament d’aquests 
nius d’aquesta espècie protegida ha portat al 
Cos d’Agents Rurals a tancar temporalment el 
segon tram d’aquesta estructura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Una boscarla mostatxuda 
(Acrocephalus melanopogon) canta 
de manera ininterrumpuda, marcant 
territori, al Parc dels Estanys, 
almenys des del 17 de febrer a l’11 
de març de 2023. Esperem que 
aquesta espècie, de la que comptem 
amb molt poques citacions, acabi 
criant a casa nostra. Imatge de 
Carlos Alvarez-Cros. ► 
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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.  
 
ADÉU A L’ABOCADOR  
 
A mitjan febrer, per fi, 
l’abocador d’escombraries de 
Solius, deixà de funcionar com 
a tal i, de moment, s'ha convertit 
en una planta de transferència. 
No vull entrar en el tema de la 
gestió dels residus que tots 
produïm i que cap de nosaltres 
vol a la vora. 
 
Em pregunto, què passarà ara 
amb tota una munió d’animals 
que tenen l’abocador com a eix 
de la seva existència? Molta 
gent ignora que hi ha espècies 
(que considerem valuoses) per 
les quals aquest punt és 
importantíssim en la seva vida. 
Els milans negres, les cigonyes 
blanques i altres ocells migradors s’hi 
aturen per refer forces de manera regular 
durant els seus viatges migratoris. Alguns 
milans, fins i tot, fan niu a la seva vora.  Els 
escassos corbs que encara resten a la vall, 
hi acudeixen a menjar. Cueretes, pinsans, 
cotxes fumades, pit-rojos i altres moixonets 
hi passen els hiverns. Els dragons, ara, hi 
són abundantíssims (un sol matí en vaig 
comptar 108!) 
 
Què passarà amb la munió de gavians 
argentats que hi acudeixen a diari? I amb la 

parella d’àguiles cuabarrades i els astors 
que els tenen com a presa habitual? 
 
Ni tot és blanc ni tot és negre. 
 

Suposo que la «regeneració» de l’espai 

portarà altres espècies i altres equilibris.  
 
Veurem. 
 

Carlos Alvarez-Cros 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:grupnaturasterna@gmail.com
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STERNA EN ACCIÓ 
 
 
   
 
 
 

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

tresè número d'aquesta revista.  El podeu 
trobar a: 
http://www.grupnaturasterna.org/sterna-la-
revista/   

 
Si voleu col·laborar-hi, envieu un correu a 
l’adreça de correu electrònic: 
vallridaura@yahoo.es o al correu de 
contacte del Grup de Natura Sterna:  
grupnaturasterna@gmail.com  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 El 16 de desembre, el nostre Grup va 
cloure el primer cicle del projecte batejat com a 
Glops de ciència, a les cúpules del Parc dels 
Estanys e Platja d’Aro. La ponent, la Blanca 
Martí de Ahumada ens parlà de la seva 
experiència i les seves vivències sobre la seva 
professió d’il·lustradora científica.. 
 

 
 
 
 
 

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 17 de desembre, els assistents a 
la 5a edició del seminari teòric-pràctic 
Paisatges salvats – Paisatges per 
salvar, visitaren la zona de Port d’Aro – 
desembocadura del Ridaura, on 
membres del nostre Grup els explicaren 
la problemàtica de la zona i els valors 
que estan en perill. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 El 18 de desembre, uns quants socis afortunats 
pogueren gaudir de la 2a sortida amb el veler Costa 
Màgica, per observar les aus pelàgiques de la 
nostra vall, organitzada pel nostre Grup. 
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  El 21 de desembre, la nostra 
companya Esther Pardo Gimeno, 
realitzà un taller a Platja d’Aro, on 
els més petits van aprendre a fer 
menjadores per ocells. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 El 14 de gener, alguns 

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

 

 El 19 de gener, veié la llum un nou Anuari 
ornitològic i naturalístic de la vall del Ridaura, 
on es recull les observacions més interessants 
del 2022. La millor manera de col·laborar en el 
proper, que ja ha començat el seu període de 
gestació de 12 mesos, és introduir les vostres 
observacions al portal www.Ornitho.cat. Aquí, a 
més, passaran a engruixir les bases de dades 
catalanes. Aquestes sovint són font de consulta 
per part de les administracions i diverses 
entitats, per prendre tota mena de decisions. 
Penseu que  el que no figura a les bases de 
dades, és com si no existís... 
 
Podeu trobar aquest i tots els altres anuaris a: 
https://ocellsvallridaura.cat/anuaris-ornitologics-
i-naturalistics-de-la-vall-del-ridaura 
 
 
 
 
 
 

https://ocellsvallridaura.cat/censos-dhivernants
https://ocellsvallridaura.cat/censos-dhivernants
http://www.ornitho.cat/
https://ocellsvallridaura.cat/anuaris-ornitologics-i-naturalistics-de-la-vall-del-ridaura
https://ocellsvallridaura.cat/anuaris-ornitologics-i-naturalistics-de-la-vall-del-ridaura
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 El 20 de gener, el nostre company 
Jaume Ramot García  oferí una xerrada 
al Centre Cívic Vicenç Bou de Platja 
d'Aro, sobre les espècies amenaçades de 
la Vall d'Aro. També hi col·laborà la 
Unitat de Medi Natural de la Policia 
Municipal de Castell-Platja d’Aro. Bona 
feina! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 El 27 de gener, el nostre Grup va encetar el 
segon cicle del projecte batejat com a Glops de 
ciència, a les cúpules del Parc dels Estanys de 
Platja d’Aro. Els ponents, Jaume Ramot i Albert 
Compaña ens parlaren del seguiment del duc 
(Bubo bubo) al Baix Empordà, projecte que lidera 
el nostre Grup. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sterna, la revista  024. Desembre/2022 – març/2023 

Pàgina 39 / 44 

 

 El 2 de febrer, a instàncies del nostre company Temi Vives, membres de l’Institut de 
Ciències del Mar de Barcelona prengueren diferents mesures i mostres per segona vegada al 
Parc dels Estanys, al Ridaura i a la bassa del Dofí per tal de tenir una caracterització 
limnològica d’aquests espais i caracteritzar els diferents tipus de microorganismes que s’hi 
troben i establir una comparació entre ells. 

 
 

 
  El 7 de de febrer veié la llum l'onzè 

número de la revista ArtSterna.  Aquesta 
volta amb la muntanya com a tema 
central.  
 
El podeu trobar a aquest enllaç: 
https://en.calameo.com/read/0062430566
6aec812d179?utm_source=platform&utm
_medium=email&utm_campaign=book_cr
eated&utm_content=html&utm_term=624
3056 
 
o en format PDF a: 
http://www.grupnaturasterna.org/artstern
a/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  El 8 de de 

febrer, un cop 
finalitzada 
l'Assemblea 
extraordinària del 
nostre Grup, el 
recompte de vots 
donava com a 
resultat l'aprovació 
de la proposta 
d'adhesió del G. N. 
Sterna a la Societat 
Catalana d'Història 
Natural (ICHN). A 
partir d'ara, 
qualsevol membre 
de Sterna que es vulgui fer soci de la ICHN (https://ichn2.iec.cat/butlletainscripcio.asp), gaudirà 
d'un substancial descompte en la quota anual d'aquesta entitat. 
 

https://en.calameo.com/read/00624305666aec812d179?utm_source=platform&utm_medium=email&utm_campaign=book_created&utm_content=html&utm_term=6243056
https://en.calameo.com/read/00624305666aec812d179?utm_source=platform&utm_medium=email&utm_campaign=book_created&utm_content=html&utm_term=6243056
https://en.calameo.com/read/00624305666aec812d179?utm_source=platform&utm_medium=email&utm_campaign=book_created&utm_content=html&utm_term=6243056
https://en.calameo.com/read/00624305666aec812d179?utm_source=platform&utm_medium=email&utm_campaign=book_created&utm_content=html&utm_term=6243056
https://en.calameo.com/read/00624305666aec812d179?utm_source=platform&utm_medium=email&utm_campaign=book_created&utm_content=html&utm_term=6243056
http://www.grupnaturasterna.org/artsterna/
http://www.grupnaturasterna.org/artsterna/
https://ichn2.iec.cat/butlletainscripcio.asp
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  El 10 de de febrer, membres del 

nostre Grup i de la Unitat de Medi Natural 
de la Policia Municipal de Castell-Platja 
d’Aro aconseguiren capturar el flamenc 
(Phoenicopterus roseus) que s’havia 
refugiat al Parc dels Estanys i que se 
suposà que, per les ferides que tenia, havia 
estat atacat per algun depredador terrestre. 
Després de la captura es portà ràpidament 
al Centre de Recuperació de Fauna 
Salvatge del Parc Natural dels Aiguamolls 
de l’Empordà. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 El 17 de febrer, dins el segon cicle del 
projecte batejat com a Glops de ciència, a les 
cúpules del Parc dels Estanys de Platja d’Aro, la 
ponent, Joana Colomer Rosell ens parlà de la 
situació actual i els escenaris de futur del porc 
senglar (Sus scrofa). 
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  El 24 de de febrer, el 

nostre Grup, junt amb l’Àrea 
de medi ambient de 
l’Ajuntament de Sant Feliu 
de Guíxols, portà a terme la 
instal·lació de sis caixes niu 
per xot o gamarús. 
Posteriorment, està prevista 
la instal·lació de deu unitats 
més.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBLICITAT        (FARMÀCIA MONTSE FÉLEZ és una empresa col·laboradora de Sterna) 

 

 
Av. de la Platja, 68, 17249 Castell-Platja d'Aro, Girona  Tf. 972 81 85 43 
montserratfelez@cofgi.org   
 
Obert de dilluns a dissabte: 9:00 a 13:30  i 17:00 a 20:30 
 
Web: http://www.farmaciamontsefelez.com/ca 
 

mailto:montserratfelez@cofgi.org
http://www.farmaciamontsefelez.com/ca
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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 FALCÓ 

 

A R B I S B O R I P R E S A

P L E L E G R I O O T A I R

E F E A P L T S C E P R E I

Z V E S E D U G E X N U P I

I E S U L U T X L Q U E R T

G R E U E A E E L T N P A C

O T C I G R R F I Y O U L E

T E D A R O R I A S T O R B

E B I X I D A S O L A S Z I

A R P U E H E E M U C E C O

Z A A E D G A R O N I U E P

A T R A A U G A U T P E A L

S L I T O S M A L A L T I A

O A L I R S E R U Q U E I R

mailto:grupnaturasterna@gmail.com
mailto:grupnaturasterna@gmail.com
mailto:grupnaturasterna@gmail.com
http://www.grupnaturasterna.org/
https://es-es.facebook.com/Grup-de-Natura-Sterna-164351910300211/
https://es-es.facebook.com/Grup-de-Natura-Sterna-164351910300211/
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UNA DE TALENT. 
 
...de Blanca Martí Ahumada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aligot (Buteo buteo) 
 
Obra de 20 × 60 cm. (any 2018). Pintura de tècnica mixta sobre paper cason. Aquest quadre 
està plantejat com si fos un procés de creació, un quadre que s'està fent. Veiem a baix l'esbós, 
després la tacada de pintura bàsica, per acabar en el detall dels ulls de l'aligot. Es mostra 
l'escena d'un aligot que acaba de caçar una presa i ens mira fixament després de la caça. 
També és una simbologia  del procés de conservació dels nostres rapinyaires, que hem de fer 
entre tots, per seguir deixant-nos sorprendre per aquests ulls que ens miren l'ànima.  
 
Es pot trobar més informació sobre l’obra de la nostra companya Blanca a aquest enllaços: 
https://www.blancamarti.com/ 
https://www.instagram.com/blanca_marti_/ 

https://www.blancamarti.com/
https://www.instagram.com/blanca_marti_/

