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EDITORIAL
 
 

SOS COSTA BRAVA, SOS 
HUMANITAT.  
 
No és fàcil ni entenedor per a tothom  
arribar a la conclusió que els creixements 
no sempre són enriquidors. Cal un esforç 
de reflexió i sovint d’autocrítica per ajustar-
se el cinturó urbanístic, sobretot en 
moments on la sobrecarrega d’un sistema 
encara no és del tot visible. En tot cas, hi 
ha senyals evidents que el nostre model de 
creixement  comença a estar saturat. De 
moment, mantenim aquests senyals 
amagats sota l’estora, però un dia o altre 
caldrà airejar-los. 
 
Una de les principals fites que ha de tenir 
un gestor, per aconseguir un model 
sostenible a llarg termini,  és quantificar i 
administrar els recursos dels que disposa. 
En l’àmbit urbanístic aquests recursos  
recauen directament en dos grans grups: la  
gestió del  territori i l’administració dels 
serveis. Cada cop som més els que 
pensem que la gestió del territori ha de 
mantenir un equilibri gairebé romàntic amb 
l’entorn. Un creixement on la natura 
s’integri de forma dolça amb la trama 
urbana i on la qualitat de vida reverteixi en 
tots els  seus habitants, humans inclosos. 
Tot apunta però que la Costa Brava està 
fregant  la saturació. Hem creat un model 
irreflexiu que, lluny d’atreure visitants de 
qualitat, malmet el paisatge i els empeny a 
cercar noves destinacions més atractives i 
casualment més ben conservades. Aquest  
sistema massificat  és també un devorador 
de recursos voraç. Un dels despropòsits 
més evidents és el consum d’aigua potable. 
A la Vall d’Aro tenim un dèficit hídric històric 
i, malgrat tot, els consums no paren de 
créixer arribant a xifres esfereïdores  de 
més 15 milions de litres diaris, només al 
municipi de Castell-Platja d’Aro i s’Agaró, 
en dies d’estiu. Un consum que no podríem 
abastir de no ser per l’aigua del 
Ter/Pasteral. Cal reflexionar urgentment si  

podem seguir creixent a costa  d’uns 
recursos que ja no tenim. Podem 
augmentar sòl urbà sobre el cadàver d’un 
riu que prou feina té a mantenir un cabal 
ecològic? Podríem seguir amb el nostre 
desenvolupament amb els pous buits i 
salinitzats? Per altra banda, les 
urbanitzacions radials que envolten la Vall 
sumen centenars de kilòmetres de carrers 
asfaltats amb unes ocupacions mitjanes de 
12 dies l’any. Però cal il·luminar-les i 
mantenir-les igual que el centre del poble. 
Sostenible...? És aquest el futur que 
volem? 
 
Com en l’escena del Titànic, aquí sonen els 
violins a la coberta, però la quilla està  
tocada.  Qui serà el valent que advertirà al 
passatge? SOS Costa Brava és una 
plataforma que agrupa ja 23 associacions 
que volen advertir i intentar revertir aquesta 
realitat. El Grup de Natura Sterna s’hi ha 
adherit per seguir lluitant per un model  de 
creixement sostenible. El ressò mediàtic i 
l’acceptació  pública d’aquesta plataforma 
alberga certa esperança de que no tot està 
perdut. És per això que, des de Sterna, 
desitgem llarga vida i molts èxits a SOS 
Costa Brava pel bé de tots plegats. 

 
Jaume Ramot García, 

President del Grup de Natura Sterna 
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UN CONVIDAT: MIQUEL ÁNGEL PÉREZ-DE-GREGORIO CAPELLA 

 

Neix a La Bisbal d'Empordà al 1963. 

Llicenciat en dret de formació, des de fa un 
any és Fiscal de Medi Ambient a Barcelona.  
Enamorat de la natura en general i dels 
bolets en particular, és cofundador de la 
Secció de Girona de la Societat Catalana de 
Micologia i de l’Associació Micològica 
Joaquim Codina. Ha actuat de ponent a 
nombrosos congressos, jornades i seminaris 
micològics, així com a professor i 
conferenciant a universitats, museus, 
centres cívics, etc. És membre de diverses 
associacions micològiques i ha descrit 
diverses formes noves de bolets. També és 
autor o coautor de diversos llibres i multitud 
d'articles relacionats amb el món de la 
Micologia. 
 
Sempre armat amb la seva càmera, 
"fotografia tot ésser viu que se li posa a 
l'abast". En podeu veure una magnífica 
mostra a: http://www.fotonatura.org/galerias/galeria.php?id_galeria=3669 
 
 
ELS OUS DE REIG MÀGICS 
 
Gran part de la meva infantessa i joventut, 
la vaig passar a Sant Feliu de Guíxols. 
Quan acabava el cole, ens instal·làvem a 
un pis del carrer dels Especiers, que el 
llogàvem tot l’any a la mare d’una amiga 
dels meus pares. No recordo massa bé 
quan va ser, però un estiu d’aquells normal, 
quan gairebé sempre plovia per la Festa 
Major, a finals d’agost, el gendre de la 
propietària, en Pepe, el marmolista, que 
m’havia fet d’avi tota la vida, em va dir amb 
el seu accent d’Almeria: «quieres venir a 
Solius a ver si encontramos reixos?». Jo, 
que devia tenir 16 o 17 anys, a penes sabia 
que era allò dels «reixos», però ja portava 
anant a la platja des de finals de juny, i un 
canvi de mar per muntanya em semblava 
una aventura. Vàrem agafar el seu cotxe i 
cap a Solius. Passat les «basures» es va 
enfilar per un camí que, avui dia, pocs 4 x 4 
s’atrevirien a entrar, però ell hi va passar 
amb el seu turisme. Un cop a un lloc 
concret. Va dir de provar allà. Comencem a 
buscar, i jo no veia res, però ell em va dir: 
«ya he encontrado 3 o 4 huevos. Aún es 
pronto». Jo, que encara no sortia de la 
meva sorpresa, li vaig preguntar per què no 
miràvem a l’altre costat del camí, i ell, ben 
seriós, em deia: «no. Al otro lado, no 
salen». Encara avui dia, quan torno a la 
zona, després de gairebé 30 anys de fer 

Micologia, intento trobar-ne un a on ell em 
deia que no en sortien, i res, ni un. Recordo 
que vàrem tornar a casa gairebé al mateix 
temps que la resta de la família venien de 
la platja. Varen dir-nos, mig rient: què? 
Cistell ple? Què va! (deia en Pepe), «solo 
cuatro huevos». Vaig néixer a La Bisbal 

http://www.fotonatura.org/galerias/galeria.php?id_galeria=3669
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d’Empordà, de pares no catalans, i la 
tradició boletaire me la va ensenyar un 
senyor del poble, marit d’una funcionària 
del Jutjat on treballava el meu pare. Ell em 
va ensenyar què eren els rossinyols, les 
trompetes, els surenys i, sobretot, pinetells i 
rovellons. Es deia Pere, i el pobre home no 
havia vist mai en sa vida un ou de reig. 
Quan vàrem tornar de Solius, jo estava ben 
intrigat del perquè en Pepe, que era molt 
respectuós amb la Natura, havia agafat 
aquells ous i se’ls emportava a casa. 
Llavors, quan arribarem, veig que li dona 
els ous a la seva dona, la Maria, i ella agafa 
un plat soper, posa aigua al fons, i posa els 
ous tocant a l’aigua per la part baixa, 
afuada, on seria el miceli, i els posa a la 
nevera. Jo, no dic res, i marxo cap a casa 
meva, de fet, al pis de dalt. L’endemà, un 

cop esmorzat, la Maria em crida i 
m’ensenya el miracle. Aquells quatre ous, 
tancats i blancs, s’han convertit, per art de 
màgia, en els quatre reigs més macos que 
mai he vist, brillants, impol·luts, sense terra. 
I vet aquí com vaig aprendre aquesta 
tècnica del per què agafaven els ous 
encara tancats. 
 
Avui dia, no recomano a ningú aquesta 
tècnica. Està clar que si es cullen bolets 
sense desenvolupar, no hauran pogut 
esporular, però haig de reconèixer  que 
d’aquella manera, s’evitaven els 
«accidents» provocats per menjar ous 
tancats d’altres Amanita tòxiques, en lloc 
de ous de reig (Amanita caesarea).     
 

Miquel Ángel Pérez-De-Gregorio Capella 
 

 
 
UN PERSONATGE 
 
GREGOR MENDEL  (1822 - 1884)   

 
 

Aquest frare agustí, nascut a l'antic imperi 
austrohongarès (a l'actual República 
Txeca), fou professor de ciències naturals a 
l'escola primària de Brno. Com que era molt 
aficionat a la botànica, allí va estudiar com 
s'expressaven fins a set caràcters dels 
pèsols, en creuar diferents plantes 
pol·linitzant-les artificialment. Va publicar 
els seus resultats al 1865 a l'obra 
“Versuche über Plflanzenhybriden” 
(“Experiments d'hibridació en plantes”). 
Però, ai, la transmissió dels diferents 
caràcters hereditaris dels pèsols d'una 
generació a una altra no va interessar gaire 
a ningú. No va ser fins al 1900 que es va 
redescobrir l'obra de Mendel i les seves 
tres famoses lleis. De llavors ençà, parlar 
de Mendel es parlar del "pare de la 
genètica".  
 
No deixa de ser meravellós com, amb uns 
mitjans tan simples i rudimentaris com els 
que va emprar Mendel, aquest arribà a 
desxifrar els principis de transmissió de 
determinats caràcters hereditaris. Cal dir 
però, que la metodologia que va emprar i la 
revisió dels seus experiments foren d'allò 
més rigoroses. 
 

 
 
Podeu donar un cop d'ull a aquest vídeo 
per fer-vos una idea de les troballes 
d'aquest genial "jardiner": 
 https://www.youtube.com/watch?v=cVl-
86Sic-0 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cVl-86Sic-0
https://www.youtube.com/watch?v=cVl-86Sic-0
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1r CONCURS DE FOTOGRAFIA DE NATURA 2018  

 
Aquestes són les imatges guanyadores del 1r CONCURS DE 
FOTOGRAFIA DE NATURA 2018 organitzat pel Grup de Natura 
Sterna 
 
1r PREMI. Immaculada Pujol Torrebadell 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2n PREMI.  
Mònica Lòpez García 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3r PREMI.  
Manel Alvarez Cros 
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4 “NOUS” ESPAIS NATURALS AL RIDAURA  
 
Santa Cristina d’Aro aplega quatre espais 
naturals amb un potencial molt interessant, 
situats tots al llarg del Ridaura. Es tracta de 
Les Barnades, el Parc Fluvial urbà, el 
Balcar i el Molí del Reixach. D’aquests, 
només el Balcar (una magnífica arbreda) és 
un espai ja consolidat. Els altres tres estan 
subjectes ara mateix a diversos plans i 
propostes que, si prosperen, inclouran 
estanys de nova creació, un jardí botànic 
d’espècies autòctones, equipaments 
ambientals i diverses zones naturals 
preservades.  Tot plegat dibuixa una futura 
xarxa d’espais naturals prou destacable... si 
les idees plantejades arriben a bon port.  
 
Traslladem-nos ara al futur. Potser a trenta 
anys vista. 2048, doncs. És un diumenge a 
la tarda i en Léopold, un visitant que ha 
aparegut per Santa Cristina, té ganes 
d’anar a fer un volt. Però li fa mandra anar 
gaire lluny, així que farà un tomb pels 
voltants, per veure de què va un tal “Eix 
Ridaura verd” que anuncia un fulletó 
turístic.  

 
En Léopold agafa la bici. En pocs minuts 
travessa el polígon industrial que es dreça 
a llevant del poble i arriba fins a un espai 
natural anomenat Les Bernades. Es tracta 
d’una plana inundable, envoltada de 
pollancres i alocs, i on s’hi ha habilitat un 
petit estany. Aquesta bassa atreu l’avifauna 
aquàtica, que es pot observar des del 
Mirador Toni Strubell. Tota una petita xarxa 

de camins permet gaudir de l’espai i 
admirar espècies com ara les orenetes cua-
rogenques, el papamosques gris o algunes 
orquídies.  
 
En Léopold torna a la bici i en poca estona 
es troba davant l’Espai Ridaura, on 
l’aparca. Vers l’oest s’ha enjardinat una 
franja d’uns 60 metres a la vora mateix del 
Ridaura, i que va resseguint el riu cap a 
ponent, just davant dels nous blocs 
d’habitatges del poble. Però no és un 
enjardinament qualsevol: els responsables 
del projecte hi han plantat una mostra de 
50 espècies d’arbres i d’arbusts  
característics de les Gavarres i de 
l’Ardenya. En Léopold descobreix com és el 
saüc, la murtra, el bruc, la ginesta, el 
marfull, l’aladern.... Allà s’assabenta de 
moltes de les particularitats de la flora 
mediterrània: com fan les plantes per no 
gastar aigua, les propietats de les plantes 
aromàtiques, les florides hivernals 
d’algunes espècies... 
 

Continuant el camí cap a ponent, en 
Léopold (Léo pels amics) arriba aviat al 
Balcar, una allargassada peça de bosc 
dominat per grans alzines, suros i pins, on 
creix un sotabosc mediterrani atapeït i 
esponerós. L’espai s’ha preservat gairebé 
intacte, i a dins hi ha una ombra fantàstica, 
que convida a gaudir del forest.  
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Finalment, continuant sempre cap a 
ponent, en Léo arriba a l’espai conegut com 
a Molí d’en Reixach. Són unes 10 
hectàrees, una de les quals forma la gran 
llacuna d’aigües permanents, sempre 
solcada per alguns ànecs i limícoles, que 
tanca l’espai per l’oest. Al costat hi ha 
diverses basses temporals. Tot el sistema 
s’irriga amb aigua sobrera de la 
depuradora, una bona part de la qual 
s’infiltra pel terreny. Així es recarrega 
l’aqüífer de la Vall d’Aro. La resta del Molí 
del Reixach és un gran espai obert per al 
passeig. Tot caminant, li sembla veure una 
àliga cuabarrada que intenta atrapar un 
collverd que voleiava per la zona. Els dos 
ocells desapareixen en un instant rere el 
magnífic bosc d’alzines, roures i suros que 
tanca l’espai a l’obac. A la zona també hi 

ha un edifici, una antiga casa agrícola, que 
ara allotja una Escola de Natura i un Centre 
d’Interpretació del Espai Natural de 
l’Ardenya. En Léo el visita i gaudeix d’una 
exposició permanent sobre la zona i d’una 
bonica "xil·loteca". Però ho fa amb un xic 
de pressa: el conjunt d’espais és més gran 
del que sembla, i ja porta una bona estona 
badant i caminant.  
 
Mentre torna a buscar la bici, en Léopold 
pensa que és un goig visitar contrades on 
la gent ha sabut preservar el seu patrimoni.  
 
Hi tornarà en un altre viatge. I si pot mirarà 
d’engrescar-hi els amics.  

 
David Segarra     

 

STERNA I EL NOU POUM 
 
En el moment d’escriure aquestes línies 
(octubre de 2018) s’està redactant el nou 
POUM de Santa Cristina. L’associació 
Sterna hi ha presentat 
diverses propostes, entre 
les quals hi ha les 
següents:  
 
1/ Sector Barnades: 
reconversió d’una part del 
futur polígon industrial, 
que no es podrà 
desenvolupar com a tal 
degut als problemes 
d’inundabilitat, en zona 
natural dotada d’algun 
espai inundable.  
 
2/ Parc Fluvial: 
desenvolupament del 
Jardí Botànic d’espècies 
autòctones previst per a 
l’enjardinament de la zona 
que connecta el nucli urbà 
amb el riu Ridaura.  
 
3/ El Balcar: preservació de l’espai.  
 
4/ Molí d’en Reixach: creació d’una gran 
llacuna permanent, de diverses basses 
temporals inundables, de recorreguts pel 
passeig i aprofitament del edifici existent 
per a usos socials i ambientals.  
 

Els quatre espais són molt a prop l’un de 
l’altre. De fet, el Parc Fluvial connectarà 
directament amb el Balcar, i aquest amb el 

Molí d’en Reixach. Per tant es configura 
una potent xarxa de biodiversitat endreçada 
que pot esdevenir una important eina 
d’educació ambiental i atreure al tipus de 
turisme que més convé a la Vall d’Aro. 
Aquest conjunt d’espais, d’altra banda, és 
força proper a la bassa del Dofí i al Parc 
dels Estanys de Platja d’Aro, configurant 
tots ells una agrupació d’espais naturals 
molt destacable.  

 
David Segarra 
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URBANISME, POLÍTICA I ÈTICA 

 
Els antics grecs i totes les cultures 
posteriors han dedicat molta energia i 
recursos per controlar i limitar l’exercici del 
poder públic, que sovint se surt de mare i té 
clares tendències a la corrupció o si més no 
a la irracionalitat. Actualment estem vivint 
uns casos veritablement deplorables en 
l’àmbit de l’urbanisme de la nostra volguda i 
dolguda Costa Brava. Es suposa que 
l’urbanisme es la ciència de l’ordenació 
raonable del territori i dels usos del sòl. És 
un tema espinós, doncs al costat dels 
beneficis materials immediats hi ha també 
en joc els recursos i valors de la Natura, 
que estem obligats a transmetre als nostres 
descendents, doncs no són propietat 
nostre, només els hem 
rebut en préstec dels 
nostres progenitors. 
 
Si l’urbanisme és 
l’ordenació raonable del 
territori i per altre banda 
els juristes reconeixen 
que la racionalitat és un 
concepte indeterminat i, 
fins i tot, variable, ens 
trobem d’entrada que 
tenim de posar-nos 
d’acord  en com calibrar, 
mesurar i establir 
jurídicament i políticament 
els criteris de racionalitat 
en l’urbanisme. Crec que 
es inevitable defensar que 
l’urbanisme ha de ser (a 
banda de un bon negoci 
per privats i institucions) 
socialment just i 
democràtic, de manera que garanteixi una 
digna qualitat de vida per les  generacions 
presents i també per les generacions 
futures, dins d’un àmbit de igualtat i 
llibertat. Per tant, els poders públics (també 
en matèria urbanística) han de promoure i 
garantir les condicions per que l’ús del 
territori es porti a terme solidàriament i 
respectant els drets de la ciutadania actual i 
de les properes generacions. 
L’ús i regulació del territori (urbanisme) cal 
que estigui connectat a l’interès general i 
segueixi un principi econòmic just, 
permetent que la ciutadania participi i 
gaudeixi dels increments de valor que 
implica la urbanització del territori quan 
regula els mercats del sòl i l'habitatge. Avui 

mes que mai, en la nostra terra, les 
relacions entre ètica, urbanisme i política 
són un repte al que no podem donar 
l’esquena. L’urbanisme és essencialment 
un acció pública centrada en les persones i 
sota la responsabilitat dels polítics. 
 
Definir a la persona com element central de 
l’acció política significa considerar-la abans 
de res el protagonista per excel·lència de la 
vida social i llurs valors ètics en un àmbit 
democràtic i de llibertat. La política cal que 
sigui una activitat ètica i, per tant, la política 
urbanística no pot atemptar ni impedir que 
el patrimoni natural sigui objecte de 
usdefruit per par de les generacions actuals 
i les futures. 

 
Molt de compte autoritats! Cal evitar que 
des d’aproximacions més o menys 
autoritàries, els plans urbanístics s’adrecin 
únicament a obtenir beneficis econòmics 
ràpids a uns pocs i anar en contra dels 
interessos públics i de les generacions 
actuals i futures. Cal una perspectiva més 
global, doncs no hem d’oblidar que 
l’urbanisme no sostenible genera pobresa i 
crisis mediambientals. És imprescindible 
impulsar un urbanisme des de una 
perspectiva íntegra y sostenible, ètica i 
democràtica. És la tasca d’avui i de tots. 
 
 

Temi Vives     
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FENT COMPATIBLES LES ACTIVITATS A LA NATURA AMB LA 
CONSERVACIÓ DE LA BIODIVERSITAT

 
Des del Grup de Natura Sterna fa molts 
anys que anem al darrere de la preservació 
i conservació dels valors naturals de molts 
espais de la vall del Ridaura. En aquest 
sentit, un dels fronts oberts ha estat el de 
fer entendre a l’administració i als usuaris 
d’aquest territori, que calen mesures 
d’ordenació per evitar malmetre els valors 
paisatgístics, faunístics, botànics,... 
de zones especialment sensibles del 
nostre territori. La regulació espacial i 
temporal de la motorització, l’escalada 
i les vies ferrades, les curses i 
activitats de tot tipus, el marcatge de 
senders i corriols, la gestió 
cinegètica,... ha de ser una eina per 
no perdre de vista la conservació de 
la biodiversitat. 
 
Entre els temes esmentats, les curses 
de muntanya de diferents tipus són 
activitats a tenir en compte, més quan 
es programen en espais naturals 
preservats de la Xarxa Natura 2000 
(EIN’s Ardenya-Cadiretes o 
Gavarres). Aquestes activitats 
programades necessiten del vistiplau 
de l’administració competent, la 
Generalitat de Catalunya, encara que 
moltes vegades no es fa aquest pas 
previ. Els serveis territorials d’aquesta 
administració pot contrastar si 
l’activitat programada incideix sobre el 
patrimoni quan creua la informació 
acumulada en bases de dades que té 
la mateixa administració per 
aportacions del Cos d’Agents Rurals, 
tècnics diversos, i també per entitats 
sense ànim de lucre que, com el Grup de 
Natura Sterna, dediquen molt temps a la 
conservació de la natura i tenim informació 
de primera mà. 
 
Justament aquesta informació i 
col·laboració de la nostra associació, que 
s’ha fet arribar en el seu moment a les 
administracions competents, ara serveix 
perquè una activitat programada per aquest 
desembre de 2018, la Marató de l’Ardenya, 
canviï i adapti el seu recorregut. Aquests 
canvis de recorregut, per fer-los passar 
lluny d’àrees o sectors sensibles, han estat 

possibles gràcies també a la bona 
predisposició dels seus organitzadors, 
l’entitat Matxacuca.  
 
Finalment, des d’aquí també recordar que 
igualment s’ha de tenir en compte que hi ha 
determinades activitats que són il·legals, 
que no es poden obrir nous senders o 

camins sense les pertinents autoritzacions, 
que no es pot fer marcatges permanents 
amb pintura, més enllà de les marques 
permeses i establertes (Gran recorregut, 
senders locals,...) i que, en la mesura del 
possible, cal informar d’aquestes activitats 
a les administracions, ja que només així 
podrem fer compatibles les activitats a la 
natura amb la conservació de la 
biodiversitat. Aquesta vegada, tots –
administració, organitzadors, Grup de 
Natura Sterna,..- hem de sentir-nos 
satisfets per haver aconseguit aquestes 
sinèrgies.

 
 

Josep Ma Bas Lay 
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L’ÉSSER VIU MÉS GRAN DEL MÓN.
 

Donat que dediquem aquest número de la 
revista als fongs i evidentment al seu 
preuat aparell reproductor..., he pensat en 
un tema que em va sorprendre mentre 
preparava el meu llibre “Sense anar més 
lluny”. Vaig tenir la curiositat de saber quin 
era l’ésser viu més gran del planeta. 
Ràpidament vaig pensar en les balenes o 
els elefants. Fins i tot, dubtava que no fos 
alguna gran sequoia dels boscos de 
Califòrnia. El General  Sherman, és una 
d’aquestes sequoies que ostenta  el rècord 
mundial de grandària com a arbre d’una 
sola tija, amb un perímetre de 31,1 m i un 
volum de 1.487 m3; a més, les seves arrels 
poden ocupar una superfície de 30 ha. Per 
tant, les balenes i els elefants ja els podem  
esborrar  de la llista. Però, ves per on, vaig 
trobar una història ben interessant. 
 
El 1992 uns científics nord-americans varen 
detectar una mortaldat d’arbres  inusual en 
un gran bosc de l’estat de Washington i 
varen veure que tots els arbres estaven 
afectats per un fong, concretament 
Armillaria ostoyae. En prendre mostres i 
analitzar el seu ADN, observaren que es 
tractava del mateix exemplar en tots i cada 
un dels arbres morts. No solament afectava 
aquells rodals d’arbres morts sinó que 
ocupava tot el subsol del bosc. No era un 
bosc modest, no, era una superfície de 600 
ha o el que es igual a 600 km2.  Amb 
aquestes dades arribaren a la conclusió 
que estaven davant (millor dit, a sobre), de 
l’ésser viu més gran del món.  El rècord els 

hi va durar poc, el 2000 es va trobar un 
altre exemplar a Oregon que ocupava 900 
ha. En veritat que calcular el pes de tan 
extraordinari ésser es fa difícil, ja que el 
seu miceli subterrani s’enreda entre la 
terra, les arrels i els troncs. Cal recordar 
que els fongs són organismes filamentosos, 
i el conjunt dels filaments s’anomena miceli. 
Els filaments del miceli són fins i aplanats i 
penetren per tots els petits porus del subsol 
i envolten les rels de les plantes, de 
manera que acaben ocupant una gran 
extensió i d’aquí el seu gran volum i pes. 
Amb tot, el pes d’aquests mostres 
subterranis és de mal calcular però el que 
sí s’ha estimat és la seva edat i, vist el seu 
creixement, podria rondar una eterna 
joventut de 2.500 anys.  
 
Hi ha qui l’ha batejat com  “El Bolet 
Assassí”, degut al nombre de baixes que 
genera.  Els micelis van cobrint els troncs 
dels arbres xuclant-los els nutrients fins que 
l’arbre s’esgota i s’asseca.  
 
Ara bé, darrerament d’altres estudis opinen 
que moltes espècies que es reprodueixen 

de forma 
asexual i es 
multipliquen 
mantenint-se 
unides al mateix 
individu 
primigeni es 
poden 
considerar un sol 
exemplar. De 
manera que 
espècies com 
ara la nostra 
alga de vidriers, 
o posidònia 
Posidonia 
oceanica podrien 
superar de llarg 

les mesures i edats del fong que us he 
citat. De manera que, hores d’ara, no està 
gaire clar quin és l’ésser viu més gran del 
planeta. Però és possible que tinguem el 
privilegi de tenir aquest rècord Guinness  
dins el nostre mar blau: el Mediterrani. 
 

 
Jaume Ramot García 
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ELS AMFIBIS I ELS FONGS DEL TERROR 

 
La temàtica general d'aquest número de la 
revista de Sterna és la dels bolets. 
Aprofitant l'avinentesa fúngica, he cregut 
que era una bona ocasió per parlar de 
situacions no tant agradables... per 
exemple: tots hem conegut algú que hagi 
tingut problemes de fongs al cos, no? Un 
dels exemples més comuns és l'anomenat 
peu d'atleta, que es posa entre els dits del 
peu i es menja – literalment – la pell del 
pacient. També n'hi ha a les ungles, 
cabells… per sort, al segle XXI la capacitat 
patològica de gran majoria de fongs ha 
estat superada per les nostres capacitats 
científiques. Però, us imagineu si un fong 
de la pell sense cura us pogués arribar a 
matar? Doncs és la situació que pateixen 
els amfibis del món actualment... i per 
desgràcia, sembla que hi hem col·laborat, i 
hi seguim col·laborant bastant. 
 
De tots els éssers vius que no 
són animals (plantes, 
bacteris...), els fongs són els 
que se'ns assemblen més. 
Són heteròtrofs, és a dir, no 
produeixen el propi menjar 
com les plantes, i en el seu 
cas tenen digestió externa: 
secreten substàncies i enzims 
per digerir-lo fora del seu cos. 
De fet, normalment hi viuen a 
sobre. És com si nosaltres en 
comptes d'empassar-nos 
trossos de carn busquéssim 
un gran bistec sobre el que 
viure, i quan tinguéssim gana li 
llencéssim una mica d'àcid per 
xuclar-ne el resultat després 
amb una palleta. 
 
Els fongs es presenten en tot 
tipus de formes i varietats, però aquí us 
parlaré de quitridis (de chytra, en grec, pot, 
cassola). Són uns fongs molt petits i 
malparits que tenen la forma que els hi 
dóna nom en grec, amb l'afegit d'una mena 
d'arrels que es dediquen a digerir la pell de 
les granotes. A més, tenen una altra forma 
per escampar-se pel món: les zoòspores. 
La idea és que les zoòspores les 
produeixen els «pots», les envien a flotar 
per l'aigua perquè s'escampin pel món i es 
trobin amb la pell del mateix pobre animal o 
un altre exemplar a la mateixa bassa. Si no 
hi xoquen de casualitat, de fet, poden 
detectar químicament la pell de granota i 

moure's en aquella direcció (!) fent servir 
una mena de cua anomenada flagel: com 
indica el prefix «zoo-» aquestes són 
espores que «semblen animals» ja que 
poden moure's. Un cop l'espora contacta la 
pell de la granota, es forma una mena de 
cist («quiste», en catanyol comú) que a la 
que hagi digerit prou pell i hagi agafat prou 
empenta, crea un nou «pot» d'on surten 
noves zoòspores. I així anar fent... si fos 
una infecció lleu mira, seria una mica com 
el peu d'atleta... una molèstia. Però el cas 
és que el quitridi, en segons quines 
condicions, va colonitzant tota la pell del 
pobre amfibi, provocant deformacions i 
úlceres del teixit tant importants que la pell 
deixa de fer bé la seva funció d'intercanvi 
de sals i líquids fins al punt que l'exemplar 
mor de parada cardíaca. 

 
I passa sovint això? Aquí n'hi ha? Us 
estareu preguntant. A la primera pregunta, 
només us respondré que per algun motiu 
se'ls ha anomenat «els fongs assassins» i 
se'ls ha posat a la llista de principals 
amenaces dels amfibis a nivell mundial. 
Passa massa sovint i a pràcticament 
qualsevol lloc del món ara ja. I a la segona, 
la resposta és un sí rotund, amb un «però»: 
pel que sembla, les soques que han arribat 
o les condicions que tenim no permeten 
que esborri poblacions senceres com ha 
passat a alguns llocs del món. Per altra 
banda, sembla que algunes espècies hi són 
més susceptibles i algunes altres, menys. 
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La recerca en aquest camp està molt activa 
justament perquè hi ha molts buits de 
saviesa que encara s'han d'omplir. 
 
I, com ha arribat aquest fong aquí, d'on ve? 

Perquè fa vint anys no era un problema? 
Aquí és on hi entrem nosaltres. Hi ha de 
moment només dues espècies de fongs 
assassins d'amfibis catalogades (i la de 
desastres que provoquen!) i en ambdós 

casos han estat transportades fora del seu 
lloc d'origen – a on els amfibis locals hi 
estan més o menys adaptats – i un cop han 
topat amb amfibis que no hi estaven 
adaptats... doncs clar, una mica com el que 

va passar amb les malalties europees i 
els pobles indígenes d'Amèrica, però a 
escala mundial i amb granotes i tritons. 
A Catalunya ja hi ha hagut ensurts, 
algun dels quals encara s'està 
gestionant i esperem que amb 
efectivitat. Com en la majoria de casos, 
tenen a veure amb espècies exòtiques, 
alliberades de terraris o escapades. 
Això genera encara una capa més de 
problemes dels que aquestes ja podien 
provocar en sí. I per si fos poc, després 
resulta que nosaltres podem ajudar a 
escampar el fong assassí: fang humit i 
espores enganxades a les botes, al 
material si treballes de biòleg de camp, 
a la nostra pell... sigui com sigui, sembla 
ser que s'han de prendre mesures de 
precaució al moure's en zones 
geogràfiques mínimament grans i a 
l'hora de tocar i remenar amfibis a partir 

d'ara. Ah, i òbviament, NO allibereu mai 
amfibis (ni cap altre animal o planta o res, 
de fet!) exòtics a la natura: podeu estar 
provocant, literalment, una massacre. 

 
Eudald Pujol Buxó 

EL GALZERAN o BRUSC Ruscus aculeatus 

 
 
Segons  Dioscòrides  i  Quer els brots  
tendres  del  galzeran  són comestibles,  
preparant-se  com  si fossin espàrrecs. La 
seva arrel  és  un  dels components  del  
xarop  de les cinc arrels, junt amb les de 
l’àpid,  el  julivert, l'esparreguera  i  el  
fonoll, Antigament aquest xarop era un  
dels  diürètics  i aperitius més reputats. 
  
Recentment  ha cobrat molta importància, 
en el tractament de les hemorroides (vulg.  
morenes),  l'ús de les ruscogenines. 
Aquestes substàncies,  extretes  del 
galzeran,  tenen propietats antivaricoses i 
antihemorroidals.  
 
El  fet  que el galzeran presenti la seva 
aparença  més  espectacular  a primers  
d'hivern,  coincidint amb el Nadal, fa que hi 
hagi qui  conegui  aquesta planta  com a 
Cirerer de Betlem o del Bon Pastor, noms 
que fan una clara al·lusió a  aquesta  
coincidència.  La identificació del galzeran 

amb el Nadal  ha propiciat que s'empri com 
a ornament nadalenc. 

 
Carlos Alvarez-Cros
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UN INDRET: EL TRAM MERIDIONAL DE LA COSTA 

 
Aquest tram litoral es 
situa entre la  cala de 
Vallpresona, al sud, i la 
badia de Sant Feliu de 
Guíxols, al nord. Una 
costa abrupta, on la 
vessant oriental del 
massís de l'Ardenya cau 
sobtadament al mar, 
com si es resistís a 
mullar-se. Aquest 
meravellós daltabaix, va 
ser  batejat per Ferran 
Agulló amb el nom de 
Costa Brava, 
denominació que, més 
tard, s'aplicà a tot el 
litoral gironí. 
 
Malgrat no haver-se 
pogut escapar dels 
excessos urbanístics del segle passat, 
resta relativament respectada. Amb tot, cal 
estar atents a les agressions que una 
vegada i una altra, i des de diferents 
vessants, s'hi produeixen. Les principals 
són l'envaïment de la zona marítimo-
terrestre amb infraestructures  per accedir 
al mar, l'obertura de camins i vies 
d'escalada a llocs especialment sensibles 

pel que fa a la nidificació d'espècies d'ocell 
rupícoles i, en teoria, protegides; la 
introducció accidental o intencionada 
d'espècies vegetals al·lòctones, l'excessiva 
freqüentació de la zona marítima i la 
sobrepesca professional i esportiva, quan 
no furtiva. 
 
Pel que fa als ocells nidificants, no sabria 
dir quina és la joia de la corona. De fet, al 
1936, M. Hutchinson va citar l'oreneta cua-
rogenca Cecropis daurica a aquesta zona. 
Aquesta constituí la primera citació 
d'aquesta espècie a Catalunya. No fou fins 
a la dècada dels seixanta que es tornà a 
citar a la mateixa àrea, en comprovar que 
niava sota els ponts de la carretera de Sant 
Feliu de Guíxols a Tossa de Mar. D'altra 
banda, tenim la sort de comptar amb 
algunes parelles de corb marí emplomallat 
Phalacrocorax aristotelis, de duc Bubo 
bubo i de falcó pelegrí Falco peregrinus. 
Només i sobre tot per això, aquesta zona 
hauria d'estar especialment protegida. A 
part d'aquestes, hi ha altres espècies 
d'innegable interès, com poden ser la 
merla blava Monticola solitarius  o el falciot 
pàl·lid Apus pallidus. A l'hivern, aquests 
roquissars també acullen dormidors de 
corb marí gros Phalacrocorax carbo i 
roquerol Ptyonoprogne rupestris. 
Finalment, també s'hi ha detectat 
l'escassíssim pela-roques Tichodroma 
muraria. 
 
Si disposem d'una bona òptica o des d'una 
embarcació, al mar, especialment a l'hivern 



Sterna, la revista  007. Setembre - desembre/2018 

Pàgina 15 / 53 

i en migració, es pot 
observar tota mena d'ocells 
marins com el gavot, Alca 
torda, el fraret Fratercula 
arctica, calàbries Gavia sp., 
paràsits Stercorarius sp., 
baldrigues Puffinus sp. etc. 
 
De vegades, els ocells 
marins s'observen associats 
a depredadors marins com 
túnids i/o dofins, que actuen 
de manera simbiòtica a 
l'hora d'alimentar-se de les 
moles de peix blau. Una 
altra situació que concentra 
aquesta mena d'ocells és el 
seguiment que fan de les 
barques d'arrossegament 
quan pugen els arts i/o trien 
la pesca. 

 

Arribats a aquest punt, cal fer esment d'una 
altra xacra que ocasiona multitud de baixes 

o greus lesions  entre les poblacions 
d'ocells marins protegits, com són el 
palangres i determinats arts de 
pesca esportiva. 
 
Altres agressions al medi marí són el 
feineig de les barques 
d'arrossegament massa a prop de la 
costa, provocant greus destrosses al 
fons marí,  i l'ancoratge de les 
embarcacions recreatives a zones de 
praderia de posidònia Posidonia 
oceanica, causant greus danys a 
aquests hàbitats tan especials i 
necessaris per a la cria i refugi de 
multitud  d'espècies de tota mena. 
 

Carlos Alvarez-Cros 

PUBLICITAT 
 

Natura Montfred és una iniciativa empresarial 
gironina dedicada a l’estudi i la divulgació del Medi 
Natural i Rural, mitjançant estudis científics i 
publicacions; activitats d'educació ambiental; 
sortides guiades i viatges especialitzats en fauna i 
flora.  
 
Seguiu-nos al Facebook per saber més sobre les 
activitats que fem: 
https://www.facebook.com/naturamontfred/ 
 
No dubteu en contactar-nos:  
NATURA MONTFRED 
972 40 21 11 
montfred1@gmail.com 
C/ J. Ma. Gironella i Pous, 1-3, 6-4  17005 - Girona 

https://www.facebook.com/naturamontfred/
mailto:montfred1@gmail.com
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UN LLIBRE 
 

BOLETS DE LES COMARQUES GIRONINES  
 
Autors: Josep Mª Vidal, Miquel À. Pérez-
De-Gregorio, Carles Ginès, Jordi Puigvert, 
Joaquim Carbó i Àngel Torrent  
 
Edita: Caixa de Girona  
 
Any: 1995 
 
Pàgines:  
 
Malgrat que se’n va fer dues edicions i fa 
molt temps que està exhaurit, aquest llibre 
continua essent un referent a les nostres 
comarques i per això us el presentem.  
 
A la primera part del llibre es fa una breu 
ressenya històrica de la micologia a les 
nostres comarques; es comenta breument 
el cicle biològic d'un fong; s'exposa les 
diverses maneres de viure dels fongs; es 
parla del mètode que s'ha de seguir per 
identificar un bolet i es detalla les diferents 
parts i formes dels bolets; es tracta 
breument les diverses classes de fongs i 
bolets que es coneixen; es parla dels bolets 
a la nostra cuina i dels efectes tòxics 
d'alguns; també es comenta la seva 
importància en altres camps; es detalla els 
tipus de boscos de les nostres comarques i 
els principals bolets que s'hi troben; i, 
finalment, es parla de la protecció dels 
bolets i dels boscos tot aprofitant per donar 
uns breus consells que tot boletaire hauria 
de tenir en compte. 
 
 A la segona part del llibre es presenta 220 
bolets fotografiats, explicant-ne la 
morfologia, l'hàbitat i la comestibilitat. Cal 

esmentar, però, que aquests no són més 
que una mínima part dels molts bolets que 
es poden trobar als nostres boscos.. 
 
Una tasca que resta encara inacabada -i en 
la qual els autors agrairien noves 
contribucions- és la recopilació de noms 
populars. 

UNA FRASE (O DUES) 
 
Produeix una immensa tristesa pensar que 
la naturalesa parla mentre que el gènere 
humà no escolta. -Victor Hugo- 
 
El dubte és el principi de la saviesa –
Aristòtil- 
 

UN REFRANY (O DOS) 
 
Pluja a darrers de setembre, per l'octubre 
bolets sembra. 

 
La tardor és la primavera de l'hivern. 
 

UN PENSAMENT 
 
"El sòl està trencat, adolorit, sobreexplotat, 
malalt, per tu” 
 
Vegeu aquest vídeo, curt però 
extraordinari: 
https://vimeo.com/140997493 
 

https://vimeo.com/140997493
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UN WEB  
 

ASSOCIACIÓ MICOLÒGICA JOAQUIM CODINA 
 
http://www.grn.es/amjc/associacio.htm  
 
L'ASSOCIACIÓ MICOLÒGICA JOAQUIM 
CODINA, plena d'il·lusió, vol recuperar 
l'esperit de treball d'aquell gran micòleg que 
fou el cellerenc Joaquim Codina i Vinyes 
(1868-1934). Vol revalorar en els gironins 
l'estimació envers els bolets, dels quals, a 

més de les seves qualitats culinàries o 
metzinoses, vol ressaltar la bellesa i la 
importància de llur funció en els 
ecosistemes dels nostres boscos i de la 
natura en general. 

 
Per assolir aquests objectius el web 
incorpora multitud de recursos molt 
didàctics a la vegada que plens de rigor. Un 
espai molt complet, on trobar resposta a 
totes les qüestions sobre aquesta disciplina 
que és la micologia, que estudia el 
meravellós món dels bolets. No espereu 

poder explorar-lo  tot en un dia. Agafeu-
vos-ho amb calma, ja que, malgrat que és 
de fàcil lectura, és dens. 
 
Resumint, una eina que ens posa a l'abast 
una manera senzilla i amena d'apropar-nos 
una mica més seriosament als bolets de 
casa nostra. 

http://www.grn.es/amjc/associacio.htm
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UN CAS DE L'ESTEL I L'ORIOL: BOLETS  

 
- Ja ho teniu tot preparat? Preguntà l'avi. 
 
L'Estel i l'Oriol es plantaren davant d'ell 
portant un cistell. S'havien posat les botes 
d'anar d'excursió i una gorra que els havia 
regalat l'àvia. 
 
- Molt bé. Doncs ja podem marxar.  
 
Avis i nens pujaren al cotxe i després de fer 
uns quilòmetres arribaren al lloc escollit per 
l'avi. 
 
- A veure. Si no m'erro, avui podem fer un 
cistell d'allò més variat. Les pluges i les 
temperatures han estat ideals perquè surtin 
diferents menes de bolets.  
 
– Estaran tots junts? –Preguntà l'Oriol. 
 
- No, cada bolet té el seu hàbitat. 
Per exemple, uns prefereixen la 
companyia del pins, com els 
pinetells i els rovellons i altres, com 
els rossinyols, les suredes humides. 
Però aquí hi ha una mica de tot. Hi 
ha pins allà al fons, suros aquí a la 
dreta i una riera travessa a 
l'esquerra. Va, a buscar. 
 
- No us allunyeu! Que us vull veure! 
–Cridà l'àvia. 
 
I, mentre caminaven, tots quatre es 
van posar a mirar atentament el terra 
del bosc. 
 
-Aquí, aquí n'hi ha tres! –Cridà 
l'Estel. I tots s'afanyaren a reunir-se amb 
ella. 
 
- Són preciosos. 
 
- Sí, molt macos i molt verinosos. Són 
farineres bordes –Digué l'avi. I quasi no va 
tenir temps d'aturar l'Oriol que ja els anava 
a esclafar a cops de peu. 
 
- Deixa'm, que si són verinosos, millor 
esclafar-los, no? –Protestà el nen. 
 
- De cap manera. Que nosaltres no els 
puguem menjar no vol dir que no facin una 
funció molt important al bosc. Heu 
d'aprendre a no malmetre allò que no us 
serveixi. 
 

Poc convençut, l'Oriol feu unes passes 
enrere i l'Estel cridà: 
 
- Atura't que en trepitges un! 
 
Rere seu hi havia un reig espectacular.  
 
- Aquest sí que és bo per menjar. Collim-lo 
sense fer-lo malbé. Espolsem la sorra, i al 
cistell. 
 
I així seguiren una bona estona. Tal com 
havia dit l'avi van trobar una mica de tot. 
Algun pinetell sota els pins, rossinyols i 
rovellons a les parts més amagades i 
fresques, prop  del rierol, i retxos, 
apagalluns i un sureny a les parts més 
assolellades de la sureda. 
 

L'avi els explicà que no s'havia de regirar el 
terra del bosc perquè es feia malbé el 
miceli, que és el fong, l'organisme que 
produeix els bolets. Més val deixar de 
trobar-ne algun que fer-ho tot malbé. Així, 
l'any que ve n'hi tornarem a trobar. No 
varen collir aquells bolets que no coneixien. 
Tampoc els va deixar collir aquells bolets 
encara massa petits. Ja hi tornarien uns 
dies més tard, quan haguessin crescut. 
 
S'ho havien passat d'allò més bé i havien 
après moltes coses. 
 
De tornada a casa, l'àvia els explicava com 
cuinar-los. Als nens ja els venia salivera.. 
 
 

Carlos Alvarez-Cros 
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UNA ACTIVITAT: APRENEM I PINTEM BOLETS 

 
Els bolets són els fruits del 
fongs. De fet, els fongs no 
són ni plantes ni animals. 
Solen viure al terra, on 
formen un entreteixit de 
filaments: el miceli. Els 
fongs s’alimenten de 
restes vegetals i animals i 
per això tenen un paper 
importantíssim en la 
degradació de la matèria 
morta dels boscos que, si 
no fos per ells, 
s’acumularia al terra ofegat 
el mateix bosc. 
 
Quan les condicions de 
temperatura i humitat són 
les idònies (generalment a 
la tardor), però també a la 
primavera, els fongs 
fructifiquen i surten els bolets, unes estructures dissenyades per disseminar les espores que, 
en caure al terra, formaran nous exemplars de fong. 
 
Alguns bolets són comestibles i altres tòxics. Per això només collirem els que coneguem bé i 
deixarem els altres que facin la seva feina. També hem de ser curosos en no gratar el terra del 
bosc, ja que, si ho fem, malmetrem el miceli i l’any següent no podrà fer bolets. També és 
recomanable no agafar-los tots. Si en deixem algun podrà escampar les espores i així 
assegurem que hi hagi una nova generació d’aquests éssers fantàstics. 
 
Els fongs també són importants perquè d’ells se n’extreu substàncies molt beneficioses, la més 
coneguda de les quals és la penicil·lina.  
 
A aquest enllaç: http://coloring.cool/sene/  podeu pintar fàcilment el dibuix des del mateix 
ordinador. 
 
 

UNA SOPA DE LLETRES 
             

Busqueu les següents           
paraules: 
 
 Bolet  Miceli 
 Filament Bosc 
 Penicil·lina Comestible 
 Tòxic  Cistell 
 Fong  Espora 
 Primavera Tardor 
 
 

      UNA ENDEVINALLA  
  
 Una cama i un barret 

que s’aguanta dret. 

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

P U O I I E S E L I O T R E

E E P L X P I B S M C T A M

Z O N T O K O P E O A E T S

I E Y I T S X S P I F N E R

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

O P A R E I E I O M A R O M

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

Z R I L E K A L E Z O E E S

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

E C L D E F I R C N R D E B

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

R I M C I S T E L L T V I R

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

http://coloring.cool/sene/
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BOLETS TÒXICS DE LA VALL DEL RIDAURA 
 

 La Vall del Ridaura s’obre camí a través del Massís de les Gavarres i el Massís de l’Ardenya, 
presentant una notable diversitat de bolets si tenim en compte les poques dades disponibles, i 
que es tracta d’un espai dominat pel clima mediterrani litoral i amb una geologia força 
homogènia, amb domini de sòls àcids als massissos (granits i algunes zones afectades per 
metamorfisme) i graves i sorres a les terrasses fluvials. Actualment s’han citat a la Vall del 
Ridaura un total de 269 espècies de bolets (AMJC, 2013), que representen el 9% de les poc 
més de 3.000 espècies de bolets catalogades a Catalunya, de les quals 1.384 espècies son 
comestibles, 469 son tòxiques i 45 son mortals. Tanmateix, cal dir que encara avui, els fongs 
en general son un dels grans grups d’éssers vius més desconegut, i s’estima que podrien 
existir 14.000 espècies a Catalunya, de les quals 12.000 serien de toxicitat desconeguda. 
Contextualitzant aquestes dades en un marc més ampli, dir que a la Península Ibèrica s’han 
catalogat 9.867 espècies de fongs, i les darreres publicacions estimen que poden existir més 
de 5 milions d’espècies al món. 
 
Actualment a Catalunya es produeixen unes 300 intoxicacions de mitjana, majoritàriament 
concentrades a la tardor, i especialment en caps de setmana, sovint afectant a grups de 
persones. Les espècies de bolets més susceptibles de provocar intoxicacions a la Vall del 
Ridaura son; la farinera borda (Amanita phalloides), la Lepiota brunneoincarnata i similars, el 
carner bord (Entoloma sinuatum) i la matadona o gírgola d’olivera (Omphalotus olearius). 
Sovint, aquests bolets es confonen amb espècies comestibles, pel que només s’han de collir 
aquelles que es coneguin molt bé. Per altra banda, no s’ha de fer cas de les nombroses 
creences populars falses que s’han transmès al llarg dels anys i que encara prevalen, entre 
elles:  
• Els bolets d’arbre no son tòxics.  
• Macerant els bolets en vinagre o sal s’elimina la toxicitat.  
• Si bullint un bolet amb alls o amb una cullera de plata, no canvia de color, no és tòxic.  
• Els bolets blancs no són tòxics. 
• Els bolets menjats per animals no són tòxics. 
• Els bolets que canvien de color són tòxics. 
• Els bolets amb bon gust i olor són comestibles. 
• Els bolets tocats per una granota o una serp, es tornen verinosos. 
 
Cal per això, informar-se sempre per fonts oficials o bé llibres de reconeguts experts, el màxim 
d’actualitzades possible, tenint present també que la micologia és encara una ciència en 
contínua evolució i que cada any apareixen nous estudis que actualitzen el coneixement sobre 
la toxicologia de moltes espècies, inclòs la descripció de noves síndromes. 
 
Cal dir però, que les intoxicacions per bolets a casa nostra, estan encara insuficientment 
recollides i estudiades si ens comparem amb els nostres veïns francesos o italians, i moltes 
intoxicacions passen desapercebudes com a simples gastroenteritis o mals de ventre. Per 
aquest motiu, tot i que les dades d’intoxicacions greus segurament representen la realitat amb 
certa fidelitat (representant el 33% del total d’intoxicacions per bolets), en el cas de les 
intoxicacions lleus, probablement estan molt infravalorades, com ens mostren les estadístiques 
d’altres països. Per citar-ne algun, les darreres estadístiques oficials a Suïssa, han posat de 
relleu que el 87% de les intoxicacions per bolets son degudes a espècies de considerades com 
a bons comestibles, com els ceps (Boletus sp.), les múrgoles (Morchella sp.), els xampinyons 
(Agaricus sp.) o els rossinyols (Cantharellus sp.). Aquest fet s’explica per diferents causes. Per 
una banda hi ha hagut un increment notable en el consum de bolets a Europa, i per altra banda 
la creixent moda de consumir els bolets crus. Això ha provocat un increment del número de 
casos a tota Europa d’al·lèrgies i sobretot d’intoleràncies alimentàries a certes espècies de 
bolets comestibles, provocades majoritàriament per la pèrdua de la capacitat de metabolitzar 
sucres propis dels bolets com la trehalosa, la qual s’ha associat a causes genètiques i 
ambientals però que encara està en discussió en l’àmbit científic i mèdic. 
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En cas que ens trobem davant un cas d’intoxicació per bolets, el primer que s’ha de fer és 
trucar al 112 i portar a la persona afectada a l’hospital amb una mostra dels bolets cuinats i si 
pot ser en cru. Si d’altres persones han consumit bolets del mateix àpat, han d’acompanyar a la 
persona afectada encara que no presentin símptomes. Precisament, les intoxicacions per 
bolets es classifiquen en dos grans grups en funció del temps d’incubació i l’aparició dels 
primers símptomes. A continuació es detalla un resum de les principals síndromes que es 
poden donar a les nostres contrades: 
 
A) SÍNDROMES D’INCUBACIÓ LLARGA 
Inici dels símptomes: de 6 hores a 21 dies. Representen només el 33% dels casos d’intoxicació 
per bolets, tot i això són els que causen el 96% dels casos greus i mortals. 
 
A-1) SÍNDROME CICLOPEPTÍDICA 
32% del total d’intoxicacions i quasi el 100% de les morts. 
Inici: 6 a 15 i fins a 24 hores. Cal vigilar si apareixen símptomes abans per si hi ha barreja de 
dos tipus d’intoxicacions (el 5% dels casos). 
 
Símptomes:  
Fase gastrointestinal: Entre 12 i 24 hores. Dolor intestinal, nàusees i vòmits molt forts, i  
diarrea molt abundant. Deshidratació per pèrdua de líquids i electròlits que provoca baixada de 
la pressió, taquicàrdies, sequedat de boca, set, debilitat, esgotament, somnolència, dolors i 
rampes musculars. 
 
Fase de milloria aparent: Inici de 12 a 24 hores i pot durar fins 2-4 dies després de la ingestió 
dels bolets. La millora és fictícia, ja que és produïda per l’aportació de líquids. 
 
Fase hepàtica: Inici al tercer dia. Insuficiència hepàtica, hepatomegàlia, palpació dolorosa, 
hemorràgia gastro-intestinal i insuficiència renal. 
L’evolució sol ser: 
• Recuperació lenta a partir del 5è dia. Recuperació total en tres setmanes o en mesos. 
• Transplantament de fetge.  
• Mort per coma hepàtic entre el 4rt i 7è dia. 
 
Proves clíniques:  
Test α-amanitina que es realitza amb radio immuno-assaig (RIA) o cromatografia líquida d’alta 
resolució (HPLC) entre 6 hores a 4 dies a orina, aspirats gàstrics, sang, femta i restes del bolet. 
Les mostres s’analitzen al Departament de Toxicologia del Hospital Clínic Barcelona. Els valors 
de α-amanitina estan entre els 10-50ng, i 100-300ng en casos greus.  
Altres proves: bilirubina alta, transaminases altes i hipoglucèmia. La diagnosi precoç de fallo 
hepàtic, aconsellant trasplantament de fetge quan l’allargament del temps de Quick estigui per 
sota del 30%. 
 
Toxines: 29 proteïnes ciclopeptídiques. 
o Amatoxines (= α, β, γ, ε-amanitines, amanitotoxines). DL50 de 0.2 a 0.5mg/kg. Un sol 
bolet de 20-50g pot matar una persona adulta 
o Fal·lotoxines (= Fal·loïdines). DL50 de 1,5 a 100mg/kg 
o Virotoxines 
o Fal·lina (= Fal·loisina) 
o Antamida (=Antamanida). Ciclodecapèptid antifalotoxines 
o Cicloamides. Ciclopèptid que no és actiu com a tòxic 
o Miria-amides 
o Miria-fal·loïnes 
 
Tractament:  
Rehidratació enèrgica i precoç combinada amb rentat gàstric amb sonda nasogàstrica i naso-
duenal alternat amb hemoperfusió amb carbó activat i amberlita (resina iònica) per eliminar la 
toxina de la recirculació enterohepàtica. Purgants, rehidratació endovenosa, diüresi forçada i 
hemodiàlisi. Administració d’un antagonista del uptake de les amanitines: penicil·lina G-sòdica 
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o silibinina (Legalon®), antídot obtingut del card marià. Transplantament en casos greus amb 
supervivència del 80% al cap d’un any. 
 
Bolet: Amanita phalloides (Cogomella borda), Galerina marginata, Lepiota brunneoincarnata, 
Lepiota cristata (Paloma petita), Lepiota castanea. Tots ells comuns a Catalunya. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A-5) SÍNDROME CEREBEL·LOSA 
1% del total d’intoxicacions. 
 
Inici: 9-12 hores. Els símptomes duren de 12 a 24h, passades les quals el pacient es recupera 
totalment. 
 
Símptomes: tremolors a cames i mans, borratxera, vertigen, disàrtria, 
signe de Romberg +, atàxia, alteracions de la visió, dolor abdominal 
lleu, vòmits i diarrea. 
  
Tractament: simptomàtic. 
 
Toxina: es desconeix.  
• La quantitat de bolet ingerit sol ser alta (més de 300 grams de 
bolet fresc). 
• La majoria dels casos es donen amb consum de bolet fresc tot 
i que també hi ha casos documentats amb bolets dessecats i en 
conserva. 
• La toxina no es destrueix amb la cocció ni amb la congelació o 
l’assecat. Tampoc té relació amb el consum d’alcohol. 
• La majoria de casos s’han atribuït a espècies pròpies de 
boscos de ribera (M. rotunda, M. esculenta), especialment en boscos 
de freixes (Fraxinus sp.). 
 
Bolet: Morchella sp. (Múrgoles). Comunes a Catalunya, a la 
primavera. 
  

Morchella vulgaris (Múrgola). 
 
A-6) SÍNDROME PORPRA DE SZECHWAN 
Menys de l’ 1% del total d’intoxicacions. 
 

Galerina marginata                  Lepiota brunneoincarnata               Amanita phalloides (Cogomella borda) 
 

Miguel À. Pérez de Gregorio 

Miguel À. Pérez De-Gregorio 
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Inici: 12 hores. 
 
Símptomes: taques hemorràgiques a la pell i sagnats provocats per inhibició de l’agregació 
plaquetària. 
 
Tractament: simptomàtic. 
 
Toxina: s’ha descrit com a toxina 
l’adenosina. L’efecte sobre l’individu 
depèn de la quantitat ingerida, així 
com de l’associació amb alguns 
medicaments com l’aspirina i els 
anti-inflamatoris no esteroïdeus i 
alguns aliments acompanyants com 
el gingebre. 
 
Bolet: Auricularia polytricha (Orella 
de Judes), Auricularia auricula-judae 
(Orella de Judes). Comú en soques 
d’arbres a llocs humits. 
  

Auricularia auricula-judae (Orella de Judes) 
 
 
A-8) SÍNDROME RABDOMIOLÍTICA 
Menys de l’ 1% del total d’intoxicacions. 
 
Inici: 1-6 dies. 
 
Símptomes: debilitat, cansament, miàlgies a la part superior de les cames, febre, sudoració, 
nàusees i vòmits. En els casos més greus provoca insuficiència respiratòria, arítmies 
cardíaques, xoc circulatori i la mort. 
 
Tractament: simptomàtic. Rehidratació, oxigeno-teràpia i respiració artificial, drogues vaso-
actives per incrementar la tensió arterial i analgèsics per lluitar contra el dolor muscular. 
 
Toxina: No es coneix la toxina 
responsable de la síndrome, tot i que 
s’han aïllat diversos compostos 
(triterpens, esterols, indols, compostos 
acetilènics) que incrementen els nivells de 
creatinquinasa en ratolins. El consum 
reiterat i abundant del bolet és 
desencadenant de les intoxicacions. 
 
Bolet: Tricholoma equestre (Pixaconill, 
Verderol). Comú a Catalunya. Fins al 
2009 es considerava comestible i es 
comercialitzava. 
 
  

Tricholoma equestre (Pixaconill, verderol). 
 
A-9) SÍNDROME PROCOAGULANT 
Menys de l’ 1% del total d’intoxicacions. 
 
Inici: 2 dies. 
 

                Miquel À. Pérez De-Gregorio 
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Símptomes: trombosi múltiple. També 
provoca la Síndrome Resinoide. 
 
Tractament: simptomàtic. 
 
Toxina: bolesatina, indueix l’agregació 
plaquetària i l’aglutinació dels glòbuls vermells  
que pot generar trombosis espontànies 
(demostrat en ratolins).   
 
Bolet: Boletus satanas (Mataparent). 
Freqüent a sota caducifolis. 
 
  

Boletus satanas (Mataparent).  
 
 
B) SÍNDROMES D’INCUBACIÓ CURTA 
Inici dels símptomes de 30 minuts a 3-5 hores. Representen el 67% dels casos d’intoxicació per 
bolets, tot i això, els casos solen ser lleus. 
 
B-1) SÍNDROME AL·LÈRGICA 
Menys de l’1% del total d’intoxicacions. 
 
Inici: instantani fins a 1 hora. Pot ser per consum, contacte o inhalació d’espores. Els 
símptomes poden durar fins a 15 dies. 
 
Símptomes: pot presentar un o diversos dels símptomes següents: picor, erupcions cutànies, 
edema, rinitis, asma, diarrea, nàusees, vòmits, dolor abdominal, palpitacions o mareig. Pot 
evolucionar ràpidament en un quadre anafilàctic i desencadenar un xoc anafilàctic: hipotensió, 
pols dèbil i en casos greus, convulsions,  inconsciència i mort. 
 
Proves clíniques:  augment de triptasa basal. 
 
Tractament: antihistamínics si els 
símptomes són lleus. En cas 
d’empitjorament es requereix atenció 
mèdica urgent. Aplicar 
corticosteroides i adrenalina per via 
subcutània. Dosi de 0.1ml per cada 
10 kg de pes corporal fins a un 
màxim de 1 ml. S’han d’administrar 
broncodilatadors per inhalació, com 
el salbutamol. 
 
Toxines: 20 al·lergògens de 
naturalesa proteica i polisacàrida. En 
el cas de la toxicodèrmia del 
Shiitake, la toxina dermotòxica és la 
lentinina. Al xampinyó (Agaricus 
bisporus) s’ha identificat una 
superòxid dismutasa i una deshidrogenasa.                                    Pleurotus ostreatus (Gírgola). 
 
Fongs: 300 espècies de fongs microscòpics provoquen al·lèrgies respiratòries, els més 
habituals: Aspergillus sp., Penicillium sp. Els bolets més susceptibles de desencadenar una 
al·lèrgia alimentària són: Pleurotus ostreatus (Gírgola), Lentinula edodes (Shiitake), Marasmius 
oreades (Camasecs) i Agaricus bisporus (Xampinyó), tots ells bolets comestibles que es 
comercialitzen a casa nostra. 



Sterna, la revista  007. Setembre - desembre/2018 

 

Pàgina 25 / 53 

 

 
B-2) SÍNDROME D’INTOLERÀNCIA ALS BOLETS 
Un 7% del total d’intoxicacions. 
 
Inici: 1-4 hores després de la ingestió del bolet. 
 
Símptomes: només gastrointestinals: nàusees, vòmits, diarrea, flatulència i dolor abdominal. 
 
Toxines: Les intoleràncies als bolets comestibles àmpliament consumits per molta gent són 
objecte actual d’estudi i poden tenir causes genètiques o bé ser adquirides. Molts bolets tenen 
el sucre trehalosa a concentracions de fins a 1,4%. Quan aquest sucre arriba a l’intestí, l’enzim 
trehelasa el converteix en glucosa i s’absorbeix. En les persones que no tenen aquest enzim, la 
trehalosa s’acumula i produeix diarrea 
osmòtica. Una intolerància és una reacció 
adversa a una substància, moltes 
vegades un aliment, en la que a 
diferència de l'al·lèrgia no estan 
implicades les immunoglobulines. S’han 
documentat casos de reaccions creuades 
entre al·lèrgies i intoleràncies a fongs.  
 
Bolet: Tots els bolets comestibles que es 
comercialitzen: Agaricus campestris  
(Xampinyons), Boletus pinophilus (Cep), 
Boletus aereus (Siureny), Boletus edulis 
(Cep), Marasmius oreades (Camasecs), 
Pleurotus ostreatus (Gírgola).   
 
  

Boletus aereus (Cep negre) 
 
B-3) SÍNDROME COPRÍNICA 
Menys de l’ 1% del total d’intoxicacions. 
 
Inici: de 5 minuts a 2 hores després de la ingesta alcohol, 
normalment als 15 minuts. L’alcohol pot haver estat consumit 
3 dies abans i fins a 3 dies després de la ingesta del bolet. 
Un sol got de cervesa o vi és suficient per desencadenar els 
símptomes. S’han descrit excepcionalment símptomes 
després de beure cafè (Bresinsky & Besl, 1990). Pronòstic 
lleu, el pacient es recupera del tot i no hi ha seqüeles. 
 
Símptomes: sensació d’escalfor i envermelliment de la cara i 
coll, gust metàl·lic, suor, palpitacions, formigueig a les cames 
i els braços i alteracions del ritme cardíac. 
 
Tractament: administrar diazepam i dosis altes de vitamina 
C. L’antídot és el fomepizol (4-metil-pirazol) Antizol® fa 
disminuir el nivell d’acetaldehid en sang. 
 

Coprinopsis atramentaria (Bolet de tinta). 
 
Toxines: coprina en concentracions de 160 mg/kg  de bolet 
fresc. És un pro-tòxic que es degrada en 1-amino-ciclopropanol i inhibeix l’acetaldehid 
deshidrogenasa que fa que s’acumuli acetaldehid a la sang impedint que l’alcohol es 
metabolitzi. 
 
Bolets: Coprinopsis atramentaria (Bolet de femer, Bolet de tinta). Comú. 

             Miquel À. Pérez De-Gregorio 
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B-4) SÍNDROME DE BOLETS CRUS 
Un 10% del total d’intoxicacions, i en alça degut a la moda de menjar aliments crus. 
 
Inici: 5 minuts a 5 hores. 
 
Símptomes: nàusees, vòmits, dolor abdominal amb 
còlics i diarrea. Ocasionalment símptomes hemolítics 
lleus: orina fosca, pal·lidesa, oligúria, anúria, 
hemoglobinúria, bilirubinèmia. 
 
Tractament: simptomàtic. Rehidratació. 
 
Toxines: trehalosa i proteïnes hemolitzants 
termolàbils. Sesquiterpens en lactaris i rússules, i en 
molts casos desconegudes. Les toxines es destrueixen 
bullint o dessecant el bolet. 
 
Bolets: Amanita vaginata complexe (Pentinella), 
Helvella crispa (Orella de gat), Helvella lacunosa 
(Barretets), Amanita rubescens (Vinosa). Tots son 
bolets comuns però poc apreciats. 
 
  

Helvella crispa (Orella de gat) 
 
B-5) SÍNDROME MUSCARÍNICA 
2% del total d’intoxicacions. 
 
Inici: 15-30 minuts fins a 2 hores. Els símptomes duren 8-24 hores i normalment el pacient es 
recupera completament. 
 
Símptomes: augment fort de les secrecions: sudoració, llagrimeig, salivació i goteig nasal molt 
abundants. Nàusees, vòmits, diarrea i dolor abdominal lleus.  Miosi, visió borrosa, visió doble, 
hipotensió, bradicàrdia, broncospasme, cefalees, vertigen, 
deshidratació i rampes.  
 
Tractament: simptomàtic. El tractament amb sulfat d’atropina 
(antídot) només és aconsellable en casos greus de bradicàrdia, 
aplicant una dosi de 0.1-2 mg/kg cada 30-60 minuts.  
 
Toxina: muscarina, epimuscarina, alomuscarina, 
epialomuscarina. Són combinacions de 4 parells d’enantiòmers 
i 8 estereoisòmers. És un neurotransmissor cerebral semblant a 
la acetil-colina (estimulant dels nervis parasimpàtics  a músculs 
i glàndules). No es destrueix amb la cocció ni amb la 
dessecació. 
 
Bolets: Inocybe sp., Clitocybe sp. Molt comuns en boscos i 
jardins.  

                                                         Inocybe asterospora 
 
 
B-6) SÍNDROME RESINOIDE 
57% del total d’intoxicacions, és el síndrome amb més casos coneguts. 
 

              Miquel À. Pérez De-Gregorio 
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Inici: de 15 minuts a 2 hores. Els símptomes solen durar hores, excepcionalment 1 o 2 dies. El 
pacient es restableix per complet i no hi ha seqüeles en cap cas. 
 
Símptomes: nàusees, vòmits, diarrea i dolor abdominal lleu o agut. Alguna vegada pot donar: 
mal de cap, malestar general, suors fredes, salivació, vertigen, ansietat, disminució del ritme 
cardíac i dificultat respiratòria. En nens, gent gran o persones amb patologies prèvies als 
símptomes poden ser severs i produir-se quadres de deshidratació i debilitat extrema, marejos, 
rampes musculars. 
 
Tractament: Simptomàtic. En casos greus que requereixin ingrés hospitalari: re-hidratació 
endovenosa, reposició d’electròlits i repòs. En alguns casos es poden administrar absorbents 
(carbó actiu) i antiespasmòdics. 
 
Toxina: acetones, antraquinones, resines, viniglicina (amina), fenols, antibiòtics, pistillarina i en 
molts casos desconeguda. 
 
Bolet: Entoloma lividum (Carner bord). És el bolet que causa més casos d’intoxicació a 
Catalunya. Omphalotus olearius (Matadona, Gírgola d’olivera), Ramaria formosa (Peu de rata), 
Agaricus xanthoderma, Boletus satanas (Mataparent). Molt comuns. 

 
Entoloma lividum (Carner bord)                                                 Omphalotus olearius (Matadona) 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ramaria formosa (Peu de rata)  
 
 
B-9) SÍNDROME PER CONSERVACIÓ DEFICIENT 
Menys de l’1% del total d’intoxicacions. 
 
Inici: 30 minuts a 2 hores. 
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Símptomes: gastrointestinals lleus: nàusees, vòmits, diarrea i dolor abdominal. 
 
Toxines: són produïdes per la degradació dels bolets per mitjà de bacteris, que generen 
substàncies químiques tòxiques com la cadaverina i la putrescina. Els bolets es degraden més 
ràpidament que la majoria d’aliments a temperatura ambient: un cistell de bolets es pot fer 
malbé en només dues hores al sol o dins del cotxe. Per tant cal tenir especial cura en guardar-
los ràpidament a la nevera.  
 
Bolets: qualsevol bolet comestible mal conservat. 
 
B-10) SÍNDROME MICOATROPÍNICA 
Menys del 3% del total d’intoxicacions, algunes voluntàries. 
 
Inici: 30 minuts a 1,5 hores i dura de 3 a 4 hores. El pacient es recupera totalment en 2 a 3 
dies. 
 
Símptomes: Sensació de borratxera, al·lucinacions visuals, distorsió de la personalitat, 
cantera, ballera, eufòria, agitació, mala coordinació motora, dificultat en la parla, deliri, confusió, 
macròpsia. Símptomes gastrointestinals lleus: nàusees, vòmits, diarrea i dolor abdominal. Altres 
símptomes: suor, rampes, espasmes musculars, cefalea, disminució del pols i la pressió, 
diplopia, midriasi. El subjecte acaba dormint i després no recorda res. En casos excepcionals hi 
ha efectes secundaris com cansament o pèrdua de memòria. Important influència dels factors 
culturals personals condicionats per la localització geogràfica, de l’estat mental de la persona i 
de les condicions en les que es consumeix. 
 
Tractament: simptomàtic. Sedants, emètics, purgants i 
rentat d’estómac. Les al·lucinacions es tracten amb 
clorpromazina 
 
Toxina: àcid ibotènic, muscazona i muscimol. L’àcid ibotènic 
és un isoxazol semblant al saboritzant àcid glutàmic amb 
acció gaba mimètic al Sistema Nerviós Central, actiu a partir 
de 30-60 mg i present en un 0.1% en pes fresc del bolet, que 
correspon a 1 bolet gros o 2-4 bolets petits. La concentració 
és més alta a l’estiu i en bolets joves. 
 
Bolet: Amanita muscaria (Reig bord) i Amanita pantherina 
(Pixacà), comunes. 
  

               Amanita muscaria (Reig bord).  
B-11) SÍNDROME PAXÍLICA 
Menys de l’ 1% del total d’intoxicacions. 
 
Inici: 3 hores i dura de 2 a 7 dies, és mortal. 
 
Símptomes:  
• Gastrointestinals lleus: nàusees, 
vòmits, diarrea i dolor abdominal. 
• Hemolítics: anèmia hemolítica 
provocada pel trencament dels glòbuls 
vermells que ocasiona dolor lumbar, orina 
fosca i oligúria. 
• Circulatoris: pal·lidesa, hipotensió i 
coloració violàcia de ungles i llavis. 
Col·lapse circulatori, xoc i mort per 
insuficiència renal. 

       Miquel Â. Pérez De-Gregorio 
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• Altres símptomes: fred, cansament, febre i icterícia.  
Paxillus involutus 

 
 
Proves clíniques:  hemaglutinines. 
 
Tractament: simptomàtic: rentat d’estómac, hidratació, laxants, transfusions de sang, 
hemodiàlisis etc. 
 
Toxines: antígens desconeguts. L’involutina és un difenil ciclopentanona causant dels canvis 
de color al tallar el bolet. 
 
Bolet: Paxillus involutus. Comú. 
 
C) MALALTIES CAUSADES PER BOLETS 
 
C-1) TERATOGENICITAT, INMUNOTOXICITAT, GENOTOXICITAT, MUTAGENICITAT 
El bolet absorbeix i acumula tòxics del medi ambient i el seu consum reiterat pot provocar 
malalties.  
 
C-1-1) Productes químics 
Pesticides, insecticides, acaricides, herbicides i fungicides. 
Bolet: Agaricus bisporus (Xampinyó) i altres Agaricus. 
 
C-1-2) Metalls pesants 
Els bolets tenen gran capacitat bioacumuladora de metalls i tenen concentracions d’alguns 
metalls superiors als límits màxims admesos, especialment en el llocs contaminats per activitat 
industrial com fundicions o en zones amb molt de trànsit. El tipus de metall bioacumulat i la 
concentració depèn de l’espècie de bolet. S’ha demostrat que bullint, posant al microones 
(submergit en aigua) o bé congelant, es pot disminuir significativament la concentració de 
metalls. 
Toxines:  
• Plom  
• Cadmi 
• Mercuri  
• Zinc 
• Coure 
• Manganès 
• Ferro  
 
Bolets: Agaricus bisporus (Xampinyó), Leccinum auranticum i altres Leccinum, Lepista nuda i 
altres, Girfola frondosa (Gírgola de castanyer), Macrolepiota procera (Apagallums, Paloma), 
Coprinus comatus (Bolet de tinta), Amanita rubescens (Vinosa). 
 
C-1-3) Radioactivitat 
Els bolets absorbeixen isòtops radioactius que s'acumulen en l'organisme humà i poden 
provocar malalties greus. Segons un estudi de 2016 als Alps francesos, existeix encara un risc 
important d’exposició a radiació  per cesi 137 provinent de l’accident de Txernobyl. Altres fonts 
de radiació són les proves d’armament nuclear i les centrals nuclears. La carn d’alguns animals 
de caça com el porc senglar, presenta valors elevats d’isòtops radioactius. 
 
Toxina: iode 131 , estronci 90, cesi 134 i cesi 137. 
 
Bolets: Xerocomus badius, Cantharellus tubaeformis, Tricholoma terreum (Fredolic) i Russula 
sp. (Cualbres). 
 

Àngel Torrent Iglesias 
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 “EARTHCACHES" A LA VALL DEL RIDAURA - 5
 

Al 2015 l'ajuntament de Castell/Platja d’Aro va col·locar, al llarg del camí de ronda de S’Agarò,  

uns interessants panells informatius sobre la geologia de la zona. En l'últim d'ells es descriu 

com es va formar la platja de la Conca i es en el  què es basa aquest Earthcache. A aquest 

enllaç: SA CONCA (GC61FY7), podeu veure, a més de la descripció en català que adjunto a 

continuació,  l'EarthCache complet: coordenades, descripció en català, castellà i anglès, 

preguntes a contestar i les opinions i fotografies dels geocachers que l'han visitat.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sa Conca és una badia petita que allotja dues platges de sorra separades, les quals queden 
closes pel costat de 
terra per un penya-
segat de quasi trenta 
metres d’altura. 
La part submergida 
de la platja situada al 
sud de l’illot, la més 
gran, és sorrenca i 
guanya fondària en 
pocs metres. L’altra, 
la cala dels Oriços, 
en canvi, és més 
plana i el fons és de 
roques. 

Les platges són 
acumulacions de 
sorra i grava situades 
en la zona de 
transició entre els 
processos 
continentals i marins. 
Són sistemes 
dinàmics, amb 
entrades i pèrdues 
de sediments, que 
poden experimentar 
canvis molt ràpids. 
Una part important 
de la sorra de la platja de Sa Conca prové dels penya-segats que estan molt meteoritzats. 

https://www.geocaching.com/geocache/GC61FY7_sa-conca?guid=42671d2d-d3e1-4aac-9c11-e634e24dab78
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A la part inferior dels penya-segats de Sa Conca hi ha granodiorites idèntiques a les del camí 
de ronda. A sobre es troba una capa de material arenós (sauló) format per l’alteració de la 
granodiorita. 

La meteorització d’aquests penya-segats provoca sediments que s’acumulen al seu peu i es 
remogut per les onades durant els temporals. Els corrents marins també hi porten sediments 
des de la veïna Platja Grossa de Platja d’Aro. Només una fracció petita prové del mar 
(fragments de petxines). Durant els temporals una part de la sorra es desplaça cap al fons 
marí. 

La composició de la sorra de la platja és semblant a la composició de les roques properes, és a 
dir, els granits i granitoides. La composició d’aquestes roques és fonamentalment de feldspat 
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potàssic, feldspat sòdic-càlcic, plagiòclasis, quars i, en menor proporció de miques: biotita, 
moscovita, apatita i altres minerals metal·lífers.No obstant això, en la composició de la sorra 
d'aquesta platja hi ha molt quars i miques, però poc feldspat. Perquè? 

 

Els grans de quars i miques comencen amb una forma angulosa, però es va fent cada vegada 
més arrodonida degut a les col·lisions durant un transport prolongat (corrents d’aigua, vent, …), 
que desgasta les cantonades. D'altra banda els grans de feldspat són susceptibles a fracturar-
se al llarg dels plans de macla i aquests petits fragments són alterats químicament, deixant 
partícules d'argila com a residu sòlid. 

Una de les preguntes a respondre en aquest Earthcache és quina de les mostres de sorra de 
quatre platges diferents  (A, B, C o D) correspon a Sa Conca. La mida i uniformitat del gra de 
sorra junt amb 
l'absència d'argila 
fan inconfusible la 
mostra C. 

Com a curiositat us 

recomano que pugeu 

a la zona de 

pàrquing (privat) de 

la platja. Al final 

d'ella veureu la 

continuació del 

penya-segat 

costaner i 

l'obstinació de 

l'home per construir 

sobre d'ell, en 

primera línia, per 

aprofitar la magnífica 

panoràmica. Per a 

això només fixeu-vos 

en els murs de 

contenció, 

contraforts i obres de jardineria que s'han hagut de fer per lluitar contra l'evolució de la 

meteorització d'aquest penya-segat. Serà suficient? 

 

Manel Alvarez Cros 

http://img.geocaching.com/cache/225e422b-50d5-45fa-8d48-e6b47b785881.jpg?rnd=0.4687115
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UNA RECEPTA: PINETELLS EN VINAGRETA

 
- Un grapat de pinetells (Lactarius 
deliciosus). 
- 2 fulles de llorer (Laurus nobilis). 
- 1 branqueta de farigola (Thymus 
vulgaris). 
- Sal, oli, pebre i vinagre (de poma, de 
vi, de saüc, de Mòdena, ... etc). 
 
Netegem molt bé els pinetells. Un cop 
nets els fem a trossos. Posem aigua a 
bullir amb el llorer, la farigola i una mica 
de sal. Quan arrenqui el bull, tirem els 
pinetells i els escaldem durant uns 10m. 
Mentrestant, podem fer una vinagreta. 
Barregem una part de vinagre (jo faig 
servir vinagre de vi de saüc) per tres 
parts d’oli, pebre i sal. Les vinagretes 
són molt personals i cadascú pot posar 
diferents ingredients de la manera que 
vulgui. Traiem els bolets i els deixem 
refredar. Els posem en un plat i els 
barregem amb la vinagreta; si cal, es pot 
rectificar de sal. Aquesta recepta es per 
menjar-los al cap d’unes hores o dies 
següents. D'un dia per l’altre es ideal 

perquè ja hauran quedat ben macerats i 
com aperitiu son excel·lents. 
 

 
Mònica López García  

UN ARBRE 
 

L’ARBOÇ (Arbutus unedo) 
 
Català: Arboç, Cirerer de Pastor, Cirerer 
d’arboç, Llipoter 
Castellà: Aborio, Albocera, Madroño  
Francès: Arbousier, Arbousier commun 
Anglès: Arbutus, Strawberry tree 
Occità: Arboç, Arboçier, Darbousié, Faus-
fraguièr 
Vasc: Aniamania, animania, arrimania, 
burbuza 
 
Arbust o arbre de la família de les 
ericaceae, procedent de regions 
temperades del Mediterrani, Europa 
occidental i Nord-Amèrica. 
 
Habitat: boscos, alzinars, zones rocoses, 
matolls en vessants pedregosos. 
 
Etimologia: Del llatí “arbor”, arbre empleat 
com al diminutiu significant “arbret” o del 
cèltic “arbois” (fruit granulós per la 
superfície rugosa dels fruits i el gran 
nombre de llavors que contenen). Del llatí 
“unedo” de “unum tantum edo”, menjar 

nomes una. La al·lusió al qualificatiu, es 
deu a que els seus fruits poden contenir 
alcohol degut a la fermentació que poden 
produir per la seva llarga permanència i 
maduració a l’arbre. 
 
Descripció: arbre o arbust de 3 a 7 metres 
d’alçada. Les fulles són dentades de color 
verd brillant quan són joves i verd fosc en 
arbres adults.  
 
Les flors tenen forma de campaneta i 
pengen en raïms de color blanc, blanc-
groguenc o blanc-rosat. La seva floració es 
produeix a la tardor i a l’hivern. Les abelles 
són atretes per la flor, ja que és una 
excel·lent planta mel·lífera, però poc 
utilitzada. A diferència de la resta de mels, 
el seu gust no és dolç, si no amarg.  
 
L’escorça és de color marró vermellós i té 
propietats diürètiques. L’arrel cuita s’utilitza 
contra la hipertensió, té propietats contra el 
reumatisme i és antiinflamatòria. 
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La fusta és dura, es pot polir 
bé, però no és de llarga durada 
i queda torta. Es fa servir en 
marqueteria, ebenisteria i 
torneria. Els grecs clàssics 
feien flautes amb ella. 
 
L’arboç es fa servir com a 
planta ornamental. Tolera molt 
bé l’ombra però també pot 
estar a ple sol. Es de 
creixement lent i aspecte rústic, 
pot créixer fins a -15 graus. Es 
propaga per llavors o 
esqueixos. Li agraden sòls 
àcids, rics i drenats. 
 
La fructificació és a la tardor 
del següent any, coincidint amb 
l’inici de la floració o al llarg de 
la mateixa. El seu fruit és 
comestible, en forma de bola 
carnosa, groga quan és 
immadura i vermella en 
madurar, de pell aspre i 
formada per petits pics cònics. El fruits 
triguem un any a madurar i és per aquest 
motiu que veiem flors i fruits al mateix 
temps. Contenen vitamina C i un 20% de 
sucre. Antigament s’obtenia sucre d’aquest 
fruit. A la ciutat d’Orense es coneixia l’arboç 
com “Arbol del azucar”. També podem 
preparar una beguda alcohòlica amb la 
fermentació del fruit, que un cop destil·lat 
proporciona el “Brandy de Madroño”, 
beguda que es prepara a Argèlia, Còrcega i 
altres llocs de la conca mediterrània. Es 
poden fer vins de fruites i licors, com el 
madrileny “Don Hilarión”, o melmelades, 
xarops o simplement menjar-les crues. 
 

Curiositats: els berbers del nord d’Àfrica 
planten l’arboç per espantar als dimonis. 
 
A Líbia fan servir les arrels per tenyir de 
vermell les pells. 
 
Creença: menjar moltes cireres d’arboç 
emborratxa. De Dosrius, al Maresme. 
 
Aforisme: si vols mal a ta muller, dus-li 
llenya d’arboçer. (Perquè fa mal foc). De 
Xerta, al Baix Ebre. 

 
Mònica López García 

 
 
 
 

UN POEMA 
 

HAIKU 
 

Pluges i boires 
fecunden el boscatge 
Neixen els bolets. 

 
 

Carlos Alvarez-Cros 
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UNS APUNTS DE FOTOGRAFIA DE NATURA. 
 

EL TRIANGLE DE LA LLUM  
 
Fa un parell de dies, en un dels aguaits del 
parc dels Estanys, vaig sentir una conversa 
que em va fer pensar: 
 
- Mira! M'he comprat una càmera nova, una 
rèflex! 
 
- Caram! Ara sí que gaudiràs fent fotos. 
Però... no és molt difícil de fer anar? 
 
- No, gens!. Poso el mode automàtic i au! 
 
I què passa amb el mode automàtic? Dons 
res, no passa res. És molt fàcil de fer anar i 
de vegades és molt útil perquè et pot 
solucionar una situació complicada de llum 
amb gran rapidesa. Però si ens agrada molt 
la fotografia, podem fer un pas més enllà i 
aprofitar l'enginy que van tenir els creadors 
del mode manual i els modes 
semiautomàtics de les càmeres, siguin 
rèflex o no. Aquests modes ens ajuden a 
trobar l’exposició adequada  per a cada 
situació, i ens donen infinites  possibilitats a 
l’hora de personalitzar les nostres fotos, 
permetent-nos crear i transmetre emocions. 
El domini del TRIANGLE de la LLUM o de 
l’EXPOSICIÓ, però, serà bàsic. 
 
Quan parlo del triangle de la llum o de 
l’exposició, em refereixo a tres paràmetres 
que hem de tenir en compte a l'hora 
de decidir com serà la fotografia final. 
Es tracta de l’obertura del diafragma, 
de la velocitat d’obturació i de la ISO. 
Tots tres els podem combinar de 
diverses maneres per tal d’aconseguir 
el resultat esperat. Anem per parts, 
intentaré de fer-ho fàcil. 
 
L’obertura del diafragma seria la mida 
de la finestra per on entra la llum a 
través de l’objectiu. El seu valor 
s’expressa amb una efa, una barra i 
un número. Seria f/2.8, f/5.6 i f/22, per 
exemple. Quan més petit sigui aquest 
número, més gran serà la finestra i 
més llum arribarà al sensor. En canvi, 
si el número és més gran tindrà 
l’obertura més petita i, en 
conseqüència, hi  arribarà menys llum. 
Aquest factor també ens determina la 
quantitat d’objectes que quedaran 
enfocats (profunditat de camp). Per 

tant, si fem servir valors d’obertura baixos 
per tal que hi entri més llum, a la foto hi 
haurà menys parts enfocades que si els 
valors fossin més alts, i a l’inrevés. 
 
Amb el terme velocitat d’obturació, ens 
referim a la rapidesa amb què s’obren i es 
tanquen les cortinetes (obturador) que hi ha 
dins del cos de la càmera i que regulen  la 
llum que arriba al sensor. Per tant, aquest 
factor també ens informarà de la quantitat 
de llum que hi entra, i ens permetrà que el 
subjecte a fotografiar surti “clavat” o 
“mogut”. Es mesura en fraccions de segon: 
1/125, 1/500 i 1/ 1250, per exemple. 
 
I la ISO seria l’equivalent a la sensibilitat 
dels rodets de l’era analògica. El sensor de 
les càmeres digitals està format per milions 
de cel·les fotosensibles que s’encarreguen 
de detectar la intensitat de la llum.  Es 
mesura en números sencers i, en la majoria 
de les càmeres, pot anar des de 100 fins a 
25.600. A mesura que pugem aquest valor, 
amplifiquem la llum que arriba a l’escena. 
Valors alts d’ISO poden provocar unes 
taquetes granuloses anomenades “soroll 
digital” que seran més o menys notables 
segons la tecnologia i la mida del propi 
sensor. 
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Tornant als modes semiautomàtics, són 
aquells que permeten fixar dos d’aquests 
paràmetres deixant que  la càmera recalculi 
automàticament el tercer. Es tracta del 
mode prioritat d’obertura ( A o Av) i del 
mode prioritat del temps d’exposició ( V o 
Tv). En el primer cas, podem decidir quina 
obertura del diafragma i quina ISO volem 
fer servir. Ens anirà bé quan vulguem 
controlar la profunditat de camp. En canvi, 
si fem servir el mode  V o Tv, decidirem la 
velocitat d’obturació i la ISO, i ens permetrà 

congelar el moviment, per exemple. Aquest 
modes, per tant, serien un pas intermedi 
entre el mode automàtic i el mode manual, i 
ens ajudaran a escollir l’exposició amb 
rapidesa. 
 
En un principi, pot semblar una mica 
complicat però amb una mica de pràctica 
segur que aconseguiu dominar-ho a la 
perfecció. 
 
Bon clic! 

Rosa Matesanz Torrent 
 

 
UNA DE FOTOGRAFIES BONIQUES O CURIOSES... 
 
... de la Núria Formatger Masferrer 

 
 
 
 
 
◄ Xivita Tringa 
ochropus, a la bassa 
del Dofí, el 29/09/18.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

► 
Corb marí gros 
Phalacrocorax carbo, 

menjant-se una carpa 
Cyprinus carpio al 
Parc dels Estanys de 
Platja d'Aro. 14/10/18.  
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... de la Rosa Matesanz Torrent 
 
 

Panoràmica de la Bassa del Dofí. 30/09/18. 
 
 

Panoràmica de la desembocadura del Ridaura. 30/09/18. 
 
 
 

Panoràmica del Parc dels Estanys. 30/09/18. 
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... de la Mònica López García  
 
 
 
 
 
  
◄ Arbre mort molt foradat pels picots, a la font 
de la castanyeda de Romanyà, a Santa Cristina 
d’Aro. 14/11/18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

► 
Jove d'estornell vulgar 
Sturnus vulgaris, a la bassa 
del Dofí, Castell d’Aro. 
16/09/18. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
◄ Puput Upupa 
epops, a un camí prop 
de la Casa Nova, a 
sant Feliu de Guíxols. 
03/11/18. 
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 ... d'en Carlos Alvarez-Cros 
 
 
 
 
 
◄ Parella de pixaví nervat Sympetrum 
fonscolombii, copulant a la bassa del costat 
del restaurant Can Panedes, a Llagostera. 
30/09/18. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

► 
Mascle de picot garser gros Dendrocopos 
major, obrint una ametlla, a Tallades, Santa 
Cristina d'Aro, el 22/09/18. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
◄ Apagallums Macrolepiota procera, a 
Romanyà, a Santa Cristina d’Aro, el 19/10/18. 
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UNA IMATGE VAL MÉS QUE... 
 
 
Nova espècie d’odonat a la 
vall del Ridaura, detectada 
per Carlos Alvarez Cros. 
Mascle de espiadimonis 
tardorenc Aeshna mixta. A 
la resclosa de can 
Salvador, a Santa Cristina 
d'Aro, el 28/09/18. Més 
endavant s’ha detectat a 
altres punts de la vall, on és 
comú. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Una segona espècie, 
detectada per Carlos Alvarez 
Cros, a la desembocadura 
del Ridaura, a Castell-Platja 
d'Aro, el 28/09/18. Femella 
d’emperador divagant Anax 
ephippiger. A l’octubre es 
detectà una parella copulant 
i ovopositant a la bassa de 
can Llaurador, a Santa 
Cristina d’Aro. 
 
 

 
 
Nova espècie d’odonat a 
la vall del Ridaura, gràcies 
a aquesta imatge 
procedent de l’arxiu 
fotogràfic de la Rosa 
Matesanz Torrent. Mascle 
de parot pruïnós 
Orthetrum brunneum. 
Tram alt del Ridaura, 
20/07/13. Malgrat la 
intensitat de la prospecció 
durant aquest any a la 
mateixa zona, no se 
l'havia detectat. 
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STERNA EN ACCIÓ 
 

 
  A mitjan setembre, veié la llum el 

sisè número d'aquesta revista.   
 
El podeu trobar, junt amb els altres, a:   
http://ocellvallridaura.000webhostapp.com/
Sterna/Sterna.html 
 
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: 
sterna@yahoogroups.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
El 16 de setembre es feu una pujada 

popular a la font del Ferro de Castell d’Aro, 
amb un gran èxit de participació.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ocellvallridaura.000webhostapp.com/Sterna/Sterna.html
http://ocellvallridaura.000webhostapp.com/Sterna/Sterna.html
mailto:vallridaura@yahoo.es
mailto:sterna@yahoogroups.com


Sterna, la revista  007. Setembre - desembre/2018 

 

Pàgina 42 / 53 

 

 
El 16 de setembre la premsa es feu ressò 

dels resultats de l’estudi per millorar la 
connectivitat i mitigar els efectes adversos 
sobre l’avifauna al llarg del traçat de l’autovia C-
31 / C-65 entre Calonge i Santa Cristina d’Aro, 
que ja té el Departament de Territori i 
Sostenibilitat. Esperem que aquesta iniciativa 
endegada pel Grup de Natura Sterna i la 
Universitat de Girona pugui cristal·litzar en breu 
fent efectives les corresponents accions 
correctores suggerides a l’estudi. Mentrestant 
continuen els atropellaments... 
 
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-
mediambient/1467519-pantalles-per-salvar-aus-
a-la-c-31-i-la-c-65-a-la-costa-brava-centre.html 
 
Es parla de final d'any: 
http://cadenaser.com/emisora/2018/11/13/radio
_girona/1542096233_483012.html  
 
 

 
 
El 20 de setembre s’allibera tres femelles i un mascle de conill de bosc al Parc dels 

Estanys de Platja d’Aro per tal de reforçar la població ja instal·lada al lloc. 
 

 
Per segona vegada, el nostre Grup participà a 
la Fira del Medi Ambient i Sostenibilitat de Sant 

Feliu de Guíxols celebrada el 23 de setembre. 
L’entusiasme de l’equip de voluntaris de Sterna 
contrastà amb la total absència de públic (i d’alguns 
expositors), motivada pel canvi sobtat d’ubicació. Un 
fracàs total que ens fa repensar la participació del 
nostre Grup en possibles properes edicions. 
 
 

http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/1467519-pantalles-per-salvar-aus-a-la-c-31-i-la-c-65-a-la-costa-brava-centre.html
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/1467519-pantalles-per-salvar-aus-a-la-c-31-i-la-c-65-a-la-costa-brava-centre.html
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/1467519-pantalles-per-salvar-aus-a-la-c-31-i-la-c-65-a-la-costa-brava-centre.html
http://cadenaser.com/emisora/2018/11/13/radio_girona/1542096233_483012.html
http://cadenaser.com/emisora/2018/11/13/radio_girona/1542096233_483012.html
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 El 29 de setembre, en Toni Strubell Trueta  

amb el suport de Sterna, presentà un projecte 
per aprofitar la zona inundable de les Bernades, 
a Santa Cristina d'Aro, per convertir-la en un 
espai humit que potenciés la biodiversitat del 
municipi i servís com a indret de gaudi, eina 
educativa i atracció turística. Esperem que 
aquesta iniciativa arribi a bon port. 
 
Alguns mitjans de comunicació es feren ressò de 
la notícia. Per exemple: 
https://www.diaridegirona.cat/baix-
emporda/2018/10/02/sterna-proposa-crear-nou-
espai/938229.html  

https://www.elridaur
a.com/noticies/porta
da/27791/sterna-
proposa-crear-un-
nou-espai-natural-
humit-a-les-
barnades-de-santa-
cristina.html  
 
 
 
 

 
 
El 7 d'octubre, al Parc dels estanys de Platja d'Aro 

celebràrem el Dia Mundial dels Ocells. Es portà a terme 
diferents activitats: 
 
- Observació d'ocells, assistida per experts. 
 
- Exposició de les fotografies del I Concurs de Fotografia de 
Sterna, votació popular i lliurament de premis. 
 
- Exposicions informatives sobre ornitologia i ratpenats. 
 
- Tallers de menjadores per a ocells, caixes niu de ratpenats i 
de boles de fang amb llavors de plantes. 
 
- Xiloteca: mostra de fustes d'arbres. 
 
- Visita al Parc guiada per ornitòlegs i botànics. 
 
- Mostra d'anellament científic d'ocells. 
 
Podeu veure un vídeo a: 
https://es-es.facebook.com/Grup-de-Natura-Sterna-
164351910300211/ 

https://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2018/10/02/sterna-proposa-crear-nou-espai/938229.html
https://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2018/10/02/sterna-proposa-crear-nou-espai/938229.html
https://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2018/10/02/sterna-proposa-crear-nou-espai/938229.html
https://www.elridaura.com/noticies/portada/27791/sterna-proposa-crear-un-nou-espai-natural-humit-a-les-barnades-de-santa-cristina.html
https://www.elridaura.com/noticies/portada/27791/sterna-proposa-crear-un-nou-espai-natural-humit-a-les-barnades-de-santa-cristina.html
https://www.elridaura.com/noticies/portada/27791/sterna-proposa-crear-un-nou-espai-natural-humit-a-les-barnades-de-santa-cristina.html
https://www.elridaura.com/noticies/portada/27791/sterna-proposa-crear-un-nou-espai-natural-humit-a-les-barnades-de-santa-cristina.html
https://www.elridaura.com/noticies/portada/27791/sterna-proposa-crear-un-nou-espai-natural-humit-a-les-barnades-de-santa-cristina.html
https://www.elridaura.com/noticies/portada/27791/sterna-proposa-crear-un-nou-espai-natural-humit-a-les-barnades-de-santa-cristina.html
https://www.elridaura.com/noticies/portada/27791/sterna-proposa-crear-un-nou-espai-natural-humit-a-les-barnades-de-santa-cristina.html
https://www.elridaura.com/noticies/portada/27791/sterna-proposa-crear-un-nou-espai-natural-humit-a-les-barnades-de-santa-cristina.html
https://es-es.facebook.com/Grup-de-Natura-Sterna-164351910300211/
https://es-es.facebook.com/Grup-de-Natura-Sterna-164351910300211/
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Malgrat que el temps no va acompanyar 
gaire, la diada fou un èxit i, dels més 
menuts als més grans, tots vam poder 
gaudir d'un extraordinari dia de Natura.  
 
La xiloteca, (mostra de fustes i dels 
seus usos) que va portar el nostre 
company Albert Mallol fou espectacular. 
Es mostrà la fusta d'unes 160 espècies 
amb taulons i rodelles. Una oportunitat 
única de conèixer les fustes dels 
nostres arbres i arbustos i de les seves 
propietats i característiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Les exposicions 
informatives sobre 
ornitologia i ratpenats 
despertaren forca interès 
i tothom qui va voler va 
admirar i votar les 
imatges que es van 
presentar al concurs de 
fotografia sobre la natura 
de la vall del Ridaura. 
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Als tallers, petits i grans 
gaudiren fent ratpenats de 
joguina, menjadores i caixes niu 
per a ocells, fent boles de fang 
amb llavors i plantant plançons 
que han de cuidar i replantar 
quan hagin crescut més. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Durant tota la diada hi hagué ornitòlegs 
experts que, amb telescopis, mostraren 
les diferents espècies d'ocells des dels 
observatoris del Parc. La visita guiada, 
portada a terme per un expert botànic i 
alguns ornitòlegs, culminà en una 
demostració didàctica de l'anellament 
científic d'ocells. 
 
La jornada va concloure amb el 
repartiment de premis als guanyadors 
del concurs de fotografia. 
 
TV Costa Brava se'n va fer ressò: 
http://www.tvcostabrava.com/redaccio/
medi-ambient/natura/el-parc-dels-
estanys-viu-el-dia-mundial-dels-ocells 
 
 

http://www.tvcostabrava.com/redaccio/medi-ambient/natura/el-parc-dels-estanys-viu-el-dia-mundial-dels-ocells
http://www.tvcostabrava.com/redaccio/medi-ambient/natura/el-parc-dels-estanys-viu-el-dia-mundial-dels-ocells
http://www.tvcostabrava.com/redaccio/medi-ambient/natura/el-parc-dels-estanys-viu-el-dia-mundial-dels-ocells
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Els dies 12, 13 i 14 d’octubre, el nostre Grup, representat per en Jaume Ramot i en Josep 

Ma Bas, participà al 1r 
Congrés d'Ornitologia de 
les Terres de Parla 
Catalana celebrat al 
Museu de Ciències 
Naturals de Barcelona, 
mitjançant la presentació 
d’un pòster on 
s’explicava el Seguiment 
del duc Bubo bubo al 
Baix Empordà. 

A aquest enllaç podeu trobar un resum 
del pòster: https://cotpc2018.org/mapa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A l’anterior número d’aquesta revista es mostrà diverses fotografies de papallona amb el 

revers de les ales posteriors més o 
menys acolorides anormalment. De 
fet, en Jordi Corbera va descobrir 
que es tractava de pol·len de 
marcòlic. Tot plegat, i amb la 
col·laboració de Constantí 
Stefanescu,  va servir per 
confeccionar un petit article, 
publicat al número 82 del Butlletí 
de la Institució Catalana d’Història 
Natural (ICHN). A aquest enllaç 
podeu trobar l’arxiu: 
https://ichn.iec.cat/pdf/Butlleti_82_2
018/22-2018_Corbera_et_al.pdf  
 

https://cotpc2018.org/mapa
https://ichn.iec.cat/pdf/Butlleti_82_2018/22-2018_Corbera_et_al.pdf
https://ichn.iec.cat/pdf/Butlleti_82_2018/22-2018_Corbera_et_al.pdf
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El 3 de novembre, el company 

Albert Mallol ens oferí una de les seves 
sortides naturalistes. Aquesta vegada, al 
puig Gros, de Sant Feliu de Guíxols. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Continuem sense veure la fi de l'arranjament de la destrossa perpetrada a la Conca, on la 

pretesa restauració s'ha 
limitat a plantar unes quantes 
plantes, moltes al·lòctones, 
cosa  que esperem que no 
admeti l’Ajuntament de 
Castell-Platja d’Aro. El Diari 
de Girona se’n va fent ressò:  
https://www.diaridegirona.cat/
baix-
emporda/2018/11/04/platja-
daro-mante-que-
restauracio/944220.html 

https://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2018/11/04/platja-daro-mante-que-restauracio/944220.html
https://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2018/11/04/platja-daro-mante-que-restauracio/944220.html
https://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2018/11/04/platja-daro-mante-que-restauracio/944220.html
https://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2018/11/04/platja-daro-mante-que-restauracio/944220.html
https://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2018/11/04/platja-daro-mante-que-restauracio/944220.html


Sterna, la revista  007. Setembre - desembre/2018 

 

Pàgina 48 / 53 

 

 
 
El 5 de novembre, els nostres companys Jaume Ramot i Josep Ma Bas, explicaren a TV 

Costa Brava la problemàtica 
dels atropellaments d'ocells 
nocturns a les nostres 
carreteres i l'estat del 
projecte de correcció dels 
punts negres dels trams de 
la C-31 i C-65, originat per 
l'informe elaborat pel G. N. 
Sterna i la Universitat de 
Girona. 
http://www.tvcostabrava.com
/tv-a-la-
carta/connecticat/connectica
t---mesures-per-evitar-
latropellament-daus-a-la-
carretera 

 
 
El 14 de novembre s'incorpora 

trenta-set nous tàxons al llistat de 
papallones nocturnes fotografiades a la 
vall del Ridaura: 
http://ocellvallridaura.000webhostapp.co
m/Papallones_nocturnes/Papallones_n
octurnes.html 
 
Podeu col·laborar-hi  enviant les vostres 
imatges de nous tàxons a: 
vallridaura@yahoo.es  
 
 
 
 
 

 
El 18 de novembre, en plena llevantada, 

amb l'ajut d'en Toby, el setter d’en Jaume 
Ramot, es localitza i recupera diversos 
exemplars de rascló Rallus aquaticus que 
havien quedat atrapats als embulls de vegetació 
arrossegada fins al mar per l'espectacular i 
sobtada crescuda del Ridaura.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tvcostabrava.com/tv-a-la-carta/connecticat/connecticat---mesures-per-evitar-latropellament-daus-a-la-carretera
http://www.tvcostabrava.com/tv-a-la-carta/connecticat/connecticat---mesures-per-evitar-latropellament-daus-a-la-carretera
http://www.tvcostabrava.com/tv-a-la-carta/connecticat/connecticat---mesures-per-evitar-latropellament-daus-a-la-carretera
http://www.tvcostabrava.com/tv-a-la-carta/connecticat/connecticat---mesures-per-evitar-latropellament-daus-a-la-carretera
http://www.tvcostabrava.com/tv-a-la-carta/connecticat/connecticat---mesures-per-evitar-latropellament-daus-a-la-carretera
http://www.tvcostabrava.com/tv-a-la-carta/connecticat/connecticat---mesures-per-evitar-latropellament-daus-a-la-carretera
http://ocellvallridaura.000webhostapp.com/Papallones_nocturnes/Papallones_nocturnes.html
http://ocellvallridaura.000webhostapp.com/Papallones_nocturnes/Papallones_nocturnes.html
http://ocellvallridaura.000webhostapp.com/Papallones_nocturnes/Papallones_nocturnes.html
mailto:vallridaura@yahoo.es
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El 25 de novembre, el nostre Grup 

col·laborà amb altres entitats (el Centre 
Excursionista Montclar, la Manduca 
Cooperativa, l’Agrupació de Defensa Forestal 
Gavarres-Marítima, Protecció Civil i l’empresa 
eco-friendly Sloppy Tunas, a més de 
l’Ajuntament de Sant Feliu) en la neteja  popular 
de la zona de Bujonis a Pedralta, a Sant Feliu 
de Guíxols. 
 
Podeu veure un parell de vídeos curts a: 
 https://es-
es.facebook.com/164351910300211/videos/195
6850697747561/  
https://es-
es.facebook.com/164351910300211/videos/331
676047426617/  

 
 
 
 
 
Planificant l'operació. 
 

 
 

 
 
 
 

Resultat: 

Espectacular i una pena 
que es pugui recollir tanta 
brossa (5 Tn) en un espai 
tan reduït. 
http://www.elpuntavui.cat/te
rritori/article/11-
mediambient/1510620-
treuen-5-tones-de-brossa-
del-bosc-guixolenc-de-
pedralta.html 

https://es-es.facebook.com/164351910300211/videos/1956850697747561/
https://es-es.facebook.com/164351910300211/videos/1956850697747561/
https://es-es.facebook.com/164351910300211/videos/1956850697747561/
https://es-es.facebook.com/164351910300211/videos/331676047426617/
https://es-es.facebook.com/164351910300211/videos/331676047426617/
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El 26 de novembre, el nostre president, 

Jaume Ramot, fou entrevistat al programa “La 
nit dels ignorants” de Catalunya Ràdio. Podeu 
escoltar l'àudio a aquest enllaç:   
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/la-nit-
dels-ignorants-3-0/el-grup-de-natura-sterna-
es-dedica-a-recuperar-atractius-naturals-de-la-
vall-daro/audio/1021619/ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’1 de desembre, fruit d’una recerca 

bibliogràfica, es troba diferents articles de 
J. Pérez De-Gregorio, la qual cosa permet 
incorporar tres espècies de papallones 
diürnes al recull d’espècies fotografiades a 
la vall del Ridaura: blanqueta de la mitja 
lluna Pieris manni, griseta mediterrània 
Lysandra hispana i blaveta lluent Lysandra 
(Polyommatus) bellargus. 
 
Addicionalment, es recupera la notícia 
d’almenys dotze espècies més, encara que sense imatges. El total d’espècies amb imatge és 
ara de 65 i, sense imatge 16 més, amb el que s’assoleix una xifra total de 81 espècies 
detectades a la vall del Ridaura. Podeu trobar els detalls a:  
http://ocellvallridaura.000webhostapp.com/Papallones/Papallones.html 

 
 

 El 9 de desembre, alguns 
membres del nostre Grup instal·laren 
una nova caixa niu per a òliba a Castell 
d’Aro. 

 
 
 
 
 

http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/la-nit-dels-ignorants-3-0/el-grup-de-natura-sterna-es-dedica-a-recuperar-atractius-naturals-de-la-vall-daro/audio/1021619/
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/la-nit-dels-ignorants-3-0/el-grup-de-natura-sterna-es-dedica-a-recuperar-atractius-naturals-de-la-vall-daro/audio/1021619/
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/la-nit-dels-ignorants-3-0/el-grup-de-natura-sterna-es-dedica-a-recuperar-atractius-naturals-de-la-vall-daro/audio/1021619/
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/la-nit-dels-ignorants-3-0/el-grup-de-natura-sterna-es-dedica-a-recuperar-atractius-naturals-de-la-vall-daro/audio/1021619/
http://ocellvallridaura.000webhostapp.com/Papallones/Papallones.html
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El 14 de desembre, en Jaume Ramot fa una conferència titulada  L’estat dels rapinyaires 

nocturns de la Vall d’Aro, a la biblioteca municipal de Sant Feliu de Guíxols. 

 
 
 
 

CARTES DELS LECTORS 
 
Podeu adreçar els vostres escrits per aquesta secció al correu: sterna@yahoogroups.com 
Recordeu que sempre tindran una connexió amb la natura, no superaran les 200 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.  
 
NOSALTRES HI ÉREM... 
 
El 23 de setembre, tres dies després que 
ens comuniquessin el canvi d’ubicació, un 
entusiasta equip de voluntaris de Sterna, 
muntà la paradeta a la 8a Fira del Medi 
ambient i la Sostenibilitat de Sant Feliu de 
Guíxols, que aquest any va ser portada al 
Guíxols Arena. Malgrat les reticències, 
nosaltres hi érem, però una part 
significativa d’altres expositors, no es va 
presentar i el públic brillà per la seva quasi 
total absència. Un FRACÀS.  
 
Els pobres tècnics municipals que van 
haver de donar la cara, amb un estoïcisme 
digne d’admirar, estaven tan avergonyits 
que feia pena de veure’ls. 

 
Sembla ser que tot plegat va ser causat per 
“raons polítiques”. L’interès pel medi 
ambient, la sostenibilitat o per l’èxit de la 
Fira no tingué res a veure en el sobtat canvi 
d’última hora. Tristament estem massa 
acostumats a que les “raons polítiques” res 
tinguin a veure amb els interessos 
generals.  Mentre que l’any passat, a la 
Rambla, no vam parar en tot el matí, 
aquest any no ha vingut ningú (l’alcalde 
tampoc). Els expositors hi em perdut el 
temps, la ciutat el prestigi i el Medi ambient 
i la Sostenibilitat una bona oportunitat. Però 
tot això no importa als polítics. 
 

Carlos Alvarez-Cros 
 

mailto:sterna@yahoogroups.com
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Vols ser soci/a de Sterna? És gratis! 
 
Si voleu ser socis del Grup de Natura Sterna només ens heu d'enviar un correu electrònic a 
l'adreça: sterna@yahoogroups.com amb aquestes dades: 
 
Nom i cognoms 
DNI 
Adreça de correu electrònic 
Telèfon mòbil 
Telèfon fix 
 
Una vegada rebudes, us enviarem un carnet de soci que podreu imprimir i retallar o portar al 
mòbil. Pel fet de ser soci, tindreu prioritat en les activitats del Grup, podreu col·laborar i 
presentar iniciatives i rebreu a la vostra adreça de correu electrònic la Revista de Sterna. 
 

Per fer coses hem de ser més socis padrins! 
 
Si, a més, voleu ser soci padrí i contribuir a les despeses del Grup, podeu fer un donatiu 
anual de l'import que ens digueu, amb un mínim  de 25€, que se us carregarà al número de 
compte corrent que ens indiqueu. 
 
Si volguéssiu fer una aportació puntual, poseu-vos en contacte amb nosaltres a  
sterna@yahoogroups.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: sterna@yahoogroups.com 
 

 
Estigues informat del que fem i del 
que passa a la vall.  
 

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

 
SOLUCIÓ A LA SOPA DE LLETRES I A L'ENDEVINALLA 
 

                        

 

 

El bolet. 

 

 
 
 
 

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

P U O I I E S E L I O T R E

E E P L X P I B S M C T A M

Z O N T O K O P E O A E T S

I E Y I T S X S P I F N E R

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

O P A R E I E I O M A R O M

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

Z R I L E K A L E Z O E E S

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

E C L D E F I R C N R D E B

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

R I M C I S T E L L T V I R

I L O Z L I A C F O N G L P
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CONTRAPORTADA: ART I NATURA.  

 
Us presentem una obra gegantina i 
espectacular per la seva grandària, pels 
colors i pels animals descrits “Peixos de la 
Amazonia”. Acrílic damunt tela (21,13 m × 
4,57 m) d’en Ray Troll i dipositada al Miami 
Museum of Science, Miami, Florida, USA. Es 
tracta d’un mural que va pintar després d’un 
viatge de 1600 km a la tardor del 1997 pel riu 
Amazones, amb amics i científics. Ray Troll 
(1954, Corning, New York, USA), viu 
actualment a Ketchikan, Alaska on, 
impressionat per la bellesa ambiental i el 
ritme de vida de la comunitat local, va decidir 
instal·lar la seva llar i estudi envoltat per 
boscos i les aigües salades dels estrets del 
Parc Nacional de Tongass. 
 

És un artista reconegut per les seves 
pintures d’animals, científicament molt 
detallades, impressionants i sovint divertides. 
Actualment les seves obres estan exposades 
al Miami Museum of Science, Burke Museum 
of Natural History and Culture, Alaska 
Airlines, Anchorage Museum, Alaska State 
Museum i el Ketchikan Museum.  
 
Ray Troll s’inspira en els treballs de camp de 
les ciències marines, paleontologia, geologia, 
ecologia i biologia evolutiva. Pinta una mica 

de tot: peixos, mamífers marins, rèptils i 
animals que ja només es troben en els 
registres fòssils. Les seves obres s’han 
convertit en icones del món de la pesca, la 
ciència i de grups ambientalistes de tot el 
món. Darrerament ha col·laborat amb el Dr. 
Kirk Johnson (director del Smithsonian’s 
Museum of Natural History) en una obra 
titulada “La costa eterna: el millor de l’oest 
fòssil des de Baixa Califòrnia fins Barrow” 
2010, Fulcrum Press, Londres. 
 
La seva manera de representar peixos l’ha 
fet mereixedor de ser anomenat membre 
honorari de la Societat Ictiològica Gilbert i del 
Gremi de Il·lustradors de Ciències Naturals 
dels USA. És un artista disciplinat que està 

contínuament 
treballant i 
viatjant cercant 
fòssils i peixos 
nous, que sovint 
omplen el seu 
estudi davant 
del mar. A l’any 
2002 en Didier 
& Séret, van 
posar el seu 
nom a una 
espècie de 
Hydrolagus, 
Hydrolagus 
trolli. És un peix 
quimeriforme 
que es troba a 
l’oest de l’oceà 
Pacífic,  
 
Ray Troll és un 
enamorat de la 
natura i, sobre 

tot, de la biologia evolutiva i dels peixos. 
Considera que els humans, donat que tenim 
espina dorsal, ens podem considerar peixos i 
les nostres mans no son més que una versió 
evolucionada de les aletes dels peixos i dels 
mamífers marins. Diu: “quan saps això, 
aleshores comences a veure el món de 
manera diferent “ 

 
 

Temi Vives

 
 


