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EDITORIAL
 
 

ELECCIONS A LA VISTA 
 
En breu ens plantem novament a les portes 
de les eleccions municipals. En aquests 
comicis locals, on “les distancies curtes” 
solen comportar una tria força més visceral 
que no pas reflexiva, caldria parar un 
moment a mirar quines propostes ofereixen 
els nostres candidats. Fora bo que la nostra 
opció política, sigui la que sigui, mostri una 
compromesa sensibilitat vers el medi 
ambient. Malgrat que la natura no ha 
d’entrar en el joc de les ideologies, sí que 
ha d’estar present en cada una de les 
decisions, projectes i anhels polítics, de tots 
els candidats que gosin ser dignes de 
liderar un poble. Entenent com a poble la 
seva gent, però també la seva flora, la seva 
fauna i el seu paisatge. És cert que les tres 
darreres figures esmentades no tenen dret 
a vot; de fet, no tenen ni dret a opinió. Per 
això hi hem de ser nosaltres. Per un dia, 
tenim l'oportunitat d’exigir, valorar i, en 
darrer terme, escollir aquelles opcions 
polítiques que més ens complaguin.  
 
Des del Grup de Natura Sterna us animem 
a anar a votar. És un dret i una obligació de 
tot ciutadà lliure. Molts avantpassats 
nostres varen donar la seva vida perquè 
nosaltres poguéssim viure en una societat 
democràtica. Dit això, també us volem 
advertir que desconfieu d’aquells que 
pretenen governar sense tindre en compte 
el medi natural. Desconfieu dels que en el 
seu programa no  hagin tingut cura de 
preveure unes polítiques mediambientals 
valentes i compromeses, doncs 
probablement les seves aspiracions no són 
les del bon govern. Des de Sterna, 
seguirem aquests programes, seguirem les 
seves propostes i, en darrer terme, els hi 
prendrem la paraula. Les promeses 
electorals són justament això: PROMESES. 
I les promeses s’han de complir. No volem 
venedors de fum que ens enganyin, volem 

dones i homes honestos que entenguin que 
una societat és la totalitat del conjunt. Que 
el futur dels nostres fills està en les 
decisions que prenen avui en dia i que un 
medi ambient sa i ben gestionat és la millor 
penyora que poden deixar si algun dia 
volen ser recordats com a bons governats.  
 
El Grup de Natura Sterna estarà sempre al 
costat dels que siguin escollits per ajudar-
los en el que  calgui i posant al seu servei 
els coneixements i experiència d’un equip 
personal i professional de primer ordre. 
Tenim  la intenció (i de fet ho hem 
demostrat al llarg dels nostres 30 anys 
d’història) de revertir en la societat i el medi 
ambient tot allò que s’espera d’una entitat 
com la nostra. Amb tot, ens trobarà en front 
quan les decisions siguin una agressió al 
medi, sigui en el sentit que sigui.  
 
Ja per acabar, com a president del Grup de 
Natura Sterna una reflexió als futurs 
alcaldables: sigueu valents, defenseu 
també aquells que no us podran votar mai. 
En les vostres mans teniu el futur de tots. 
Molta sort i compteu amb nosaltres pel que 
us calgui. 

 
Jaume Ramot García, 

President del Grup de Natura Sterna 
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UN CONVIDAT: ERNEST COSTA SAVOIA 

 
Neix a Bescanó, al Gironès, l’any 1940. Els 
records més antics que conserva tenen a 
veure amb la sentor dels pollancres, amb el 
xipolleig dins l’aigua o amb la fredor de la 
neu. Un presagi d’on apuntarien els seus 
sentits i de la passió que aviat tindria per 
practicar un excursionisme sense 
l’esclavatge d’horaris ni recorreguts 
fèrriament establerts. 
 
De 1967 ençà intervé en la realització d’una 
trentena de muntatges audiovisuals 
encaminats a donar a conèixer un país que 
li havien silenciat. El 1987 presenta el 
primer llibre, Viatges amb els pastors 
transhumants. Els darrers són: Hem votat!, 
Pous de neu i de glaç, i nou volums 
dedicats al massís dels Ports i que 
constitueixen la col·lecció A espaiet, llibres 
per veure i viure. Enguany ha preparat 
comarques de Girona l’exposició Arbres 
d’anomenada de les i dels voltants. 
 
 
DOCUMENTEM ELS TREBALLS AMB RIGOR 
 
L’any 1964 es donà per segura l’existència 
d’un megàlit al Puig d’Arques, a les 
Gavarres. Els estudiosos Josep Tarrús i 
Galter i Joan Badia-Homs, expliquen que 
era la culminació d’una recerca iniciada 
més de mitja centúria enrere i que havia 
mobilitzat gent prestigiosa com Cazurro, 
Bosch i Gimpera, Rovira i Virgili, o Lluís 
Pericot. L’origen de tot era un escrit 
publicat el 1905 per l’historiador Francesc 
Carreras i Candi dient que el nom de Puig 
d’Arques li feia sospitar la presència 
d’alguna arca, que és una de les maneres 
que tenim d’anomenar els dòlmens. Entre 
d’altres, aquest és un dels grans atributs de 
la toponímia: deixar constància, 
testimoniar. I d’això paga la pena parlar-ne 
ara que les utilíssimes coordenades 
tendeixen a diluir i a arraconar els noms de 
lloc, tant pel que fa als genèrics com als 
determinatius que els conformen.  
 
Convindria que els arqueòlegs, sense 
prescindir dels mots dolmen i menhir, 
d’origen bretó, mantinguessin vives les 
nostres maneres d’anomenar aquests 
megàlits. De noms en tenim: arca com hem 

vist, però també arqueta, caixa, cova, 
balma, barraca, cabana, llosa, lloseta o 
llosana, lloella, claper... Pel que fa als 
menhirs disposem de pedra o peira dreta, 
pedrafita o peirafita, pedra llarga, pedra 
aguda, pedra del diable, pedra plantada, 
pedra serrada, pedra-arca, terme... Fent ús 
d’aquestes paraules, coneixent-ne el 
significat i interpretant la informació que 
donen, a Carreras i Candi li fou fàcil establir 
la hipòtesi exposada. Per aquesta raó 
pràctica i per respecte al llegat rebut, convé 
que siguin compatibles les denominacions 
antigues i les incorporades més endavant. 
Aconseguir-ho és fàcil, com demostra 
l’Institut Geographyque National: per indicar 
a la cartografia un megàlit d’Argelers, ho 
resol de forma inequívoca: posa Cova de 
l’Alarb (Dolmen). I seguint al Rosselló, un 
rètol ho soluciona igual a l’hora de 
senyalitzar la Balma del Moro. 
 
En un text, Botet i Sisó agermana els mots 
introduïts i els nostrats, sense que cap 
d’ells perdi força. Després d’un 
encapçalament lacònic on només consta la 
paraula menhirs, fa una llista que comença 
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així: “La Pedra Llarga, en lo terme de Sant 
Hilari Sacalm. Lo Terme Gros, situat sobre 
la plana Basarda, [...] de Santa Cristina 
d’Aro.” I, passant de les muntanyes 
d’Ardenya a les de les Gavarres, continua 
amb la Pedra Aguda i la Pedra Dreta, 
aquesta “en lo terme de Sant Sadurní.” En 
canvi és empobridora i repetitiva la solució 
d’un mapa del 1996 quan, en referir-se al 
megàlit darrer, posa Menhir de la Pedra 
Dreta. Tampoc no és gaire afortunat 
escriure Menhir de Can Llauradó i no 
Descarregador dels Morts, un nom que 
recorda quan el menhir estava tombat i 
servia per descansar-hi, dipositant-hi els 
baguls dels difunts que, a coll, es duien a 
enterrar.  
 
Dels monuments passo a les comunitats 
vegetals, perquè aquí també hauríem de 
filar prim, escatint d’on venen els mots. Per 
fer-ho, no cal ser lingüista. Parant atenció 
amb aquells que ens semblin més 
incomprensibles arribarem a conclusions 
satisfactòries que ens ampliaran el 
coneixement de cada espai. D’aquesta 
manera evitarem solucions com Bac de la 
Bassosa, al Vallespir, o el Taller en 
diferents contrades. Amb l'anàlisi pertinent 
podríem escriure la Beçosa, que delata un 
bosc de beços, i el Teller, que ens remet a 
una formació vertebrada per tells. 
 
Un mal hàbit consisteix en avantposar 
articles a topònims, sobretot de muntanyes, 
que la gent del país no ha articulat mai: 
Canigó, Rocacorba, Montserrat, 
Penyagolosa... Respecte als orònims amb 
genèrics, primer caldria indagar si n’han de 
dur i, en cas afirmatiu, fer servir aquell que 
aconselli l’ús tradicional de l’indret: 
muntanya, tossa, tosa, pujol, turó, cabeç... 
Pel que pertoca a les cavitats poc 
profundes que s’hi poden obrir convé 
assabentar-se si en aquell topant es gasta 
el mot balma, cauna, espluga, cova a 
Montsant i més avall. Paradoxalment hi ha 
qui no dedica ni un moment a discernir 

aquests punts, malgrat portar mesos fent 
un estudi en aquell veral! 
 
Pel que fa als hidrònims, convindria optar si 
per riu, rivet, aigua... Pel que fa als que són 
més humils també decidir quin li escau 
més: potser còrrec, potser la fórmula rec, 
molt corrent al Cabrerès i a l’Albera 
marítima; potser ribera, habitual a l’Alta 
Garrotxa i en altres comarcades; tal vegada 
barranc al massís dels Ports o, a més, 
barrancó o barranquell a Menorca; sots i 
torrents al Montseny; rieres a les 
Gavarres... I atorgar al nom del curs fluvial 
el gènere femení o masculí que li 
correspongui: el Ter sí, però la Muga i la 
Tordera.  
 
Uns altres genèrics que hauríem de vigilar 
són port i coll a fi de fer-los servir 
adequadament. Pensant que port no 
acostuma a ser un pas entre muntanyes 
(ai, com ens contaminen les 
retransmissions de curses ciclistes 
espanyoles!), sinó paratges alterosos i 
apradats. O que coll no sempre és un pas, 
perquè fàcilment designa una serreta o 
muntanyola.  
 
No acabaríem perquè la llista de qüestions 
és llarga. Tant se val, però: estudiem o 
expliquem el territori des de l’angle que 
sigui, hauríem d’esforçar-nos en preservar 
l’extraordinària riquesa que aporten els 
topònims. Malbaratar-la com sovint es fa, 
seria un mal negoci. Si algú dubta 
d’aquesta afirmació, aquí té dues mostres 
que l’avalen: la foradada que comunica el 
Berguedà amb Cerdanya va batejar-se com 
a túnel del Cadí, malgrat que no travessa 
aquesta serra, sinó la muntanya de 
Moixeró. Els túnels de Capsacosta tampoc 
van obrar-se en aquesta elevació, sinó que 
eviten la carretera que hi passava i, tot i 
una denominació tan errònia, calgué recollir 
firmes per esmenar una mica el desencert 
inicial. 
 

Ernest Costa Savoia
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QUÈ MENGEN ELS OCELLS A L’HIVERN? 

 
Molts arbusts mediterranis s’han adaptat a 
produir uns fruits carnosos que apareixen a 
la planta durant els mesos freds, a la tardor 
i a l'hivern, precisament en el moment en 
que l’aliment és menys abundant. 

 
El sentit evolutiu d’aquesta adaptació és 
molt clar: d’una banda, els ocells troben en 
aquests fruits una font abundant d’aliment. 
Però, de l’altra, la digestió del fruit afecta a 
la polpa però no a la llavor, la qual queda 
intacta i sol ser  transportada a certa 
distància dins del tub digestiu dels ocells 
abans de ser expulsada amb la femta.  
D’aquesta manera, els ocells dispersen 
activament les llavors dels fruits que 
mengen i contribueixen a disseminar les 
plantes.  I tothom content: els ocells reben 
aliment i, a canvi, fan de jardiners, 
propagant selectivament aquelles plantes 
que els nodreixen. 
 
A quina distància disseminen les plantes?  
Sembla que ocells com els tallarols poden 
defecar les llavors tant sols 15 a 25 minuts 
després d’haver menjat el fruit. Aquesta 
rapidesa els permet menjar molt en poc 
temps, i incorporar molta energia de forma 
ràpida. En aquest temps, l’ocell 
generalment es belluga entre unes desenes 
i uns pocs centenars de metres, a tot 
estirar. Suficient per les necessitats de 
dispersió de qualsevol planta. 
 
Cal tenir present que la quantitat de fruits 
disponibles pot arribar a ser molt gran. En 
un estudi (1) fet a l’Illa de Cabrera, la 
biòloga Anna Traveset va estimar que a la 

tardor de 1992 hi havia en aquest indret 
uns 327.000 fruits disponibles per hectàrea, 
amb un pes de gairebé 600 
quilograms/hectàrea.  Es tracta d’una 
quantitat molt apreciable, capaç d’alimentar 

molts ocells durant els mesos 
freds.  Les espècies que oferien 
més fruits aquell any van ser el 
llentiscle (Pistacea lentiscus), la 
savina, els aladerns (Phillyrea sp) i 
el càdec (Juniperus oxycedrus), 
totes elles espècies arbustives dels 
ambients de terra baixa,  o zones 
properes. 
 
En altres indrets d’influència 
mediterrània, els arbusts i plantes 
que aporten més fruits als ocells 
poden ser vegetals com ara el 
marfull (Viburnum tinus), típic dels 
alzinars, l’arboç (Arbutus unedo),  
molt lligat als sols silícics,  o l'arítjol  
(Smilax aspera).  Els ocells també 
mengen moltes olives i figues allà 

on n’abunden, sovint d’arbres assilvestrats. 
De fet, es coneixen poblacions de tallarols 
al Sud d’Espanya que durant l’hivern 
s’alimenten de forma gairebé exclusiva 
d’olives (2).  Però, en principi, en la dieta 
hivernal dels ocells hi ha fruits de moltes 
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altres espècies, de les heures (Hedera 
helix) a l’arç blanc  (Crataegus monogyna), 
sense oblidar els lledoners, uns arbres que 
atreuen molts ocells, des dels grans tudons 
a les petites mallerengues.  
 
Un estudi fet a la Garrotxa (3) va 
comprovar com les merles s’alimenten en 
bona mesura d’aranyons (Prunus spinosa), 
lledons (Celtis australis) i mores (Rubus 
ulmifolius), una dieta que pot competir amb 
la d’alguns humans amants dels fruits 
silvestres! 
 
En l’estudi fet a Cabrera es va veure que el 
tallarol de casquet  (anomenat busqueret 
de casquet o de capell a les Balears), 
Sylvia atricapilla, era l’ocell més frugívor, 
alimentant-se gairebé de manera exclusiva 
de fruits a la tardor i a l'hivern.  Diverses 
espècies de tallarols van ser observades 
consumint llavors de llentiscle, aladerns i 

figues. També els pit-roigs o rupits 
(Erithacus rubecula)  són molt frugívors, 
així com els estornells (Sturnus vulgaris), i 
per suposat les merles i els tords (Turdus 
sp). Mols altres ocellets mengen fruits 
carnosos encara que sigui amb menys 
freqüència, des de les cotxes als pinsans. 
 
En síntesi, les zones boscoses i els matolls 
mediterranis són uns ecosistemes on hi ha 
una bona proporció de plantes adaptades a 
la dispersió de les seves llavors per 
animals que se n'alimenten dels fruits.  Val 
la pena pensar en conservar i gestionar no 
només els arbres, sinó també la rica 
varietat arbustiva que sosté les poblacions 
animals. Modernament, a vegades, sembla 
que només ens fixem en el bosc, quan els 
matollars mediterranis són, de fet, molt 
valuosos i convé tenir-los presents quan 
pensem en preservar la biodiversitat.

 
David Segarra Mediavilla  

 
(1) Traveset, Anna. Resultats Preliminars sobre el consum de fruits per ocells a l’Illa de Cabrera 
(Illes Balears). Anuari Ornitològic de les Balears, vol. 7, 1992 
 
(2) Carlos M Herrera. Coevolución de plantas y frugívoros: la invernada mediterránea de 
algunos passeriformes. ALYTES. Vol I 177-190 (1983). 
 
(3) Rost, Josep. Dieta dels ocells frugívors i dispersors de llavors a la Garrotxa durant la 
migració de tardor. Revista Catalana d’Ornitologia 29: 43-48, 2013.   
 
 
 
 
 
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/naturamontfr
ed/ 
 
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/
https://www.facebook.com/naturamontfred/
mailto:montfred1@gmail.com
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PER QUÈ ELS OCELLS SÓN IMPORTANTS? 
 
Els ocells són fonamentals pel medi 
ambient i pel desenvolupament de la 
agroramaderia sostenible, però també pel 
que fan pel nostre esperit i benestar. De fet, 
el futur dels ocells i dels humans estan més  
interconnectats del que ens pensem, doncs 
tenen un paper vital en el manteniment de 
la natura en el seu conjunt. Hi ha ocells en 
tots els racons del planeta, ja sigui deserts, 
oceans o zones gelades. Pol·linitzen les 
plantes i disseminen les llavors a petites i 
grans distancies. Controlen els insectes i 
rosegadors nocius, eliminen la carn dels 
animals morts i també són aliment per 
molts altres animals predadors. 
       
Són fonamentals com element d’atractiu 
turístic i, en general, ajuden a mantenir els 
boscos i l’indicatiu de la salut ecològica de 
la Natura; si no veiem ocells o en veiem 
pocs i poc variats vol dir que els 
contaminants i la agricultura intensiva estan 
fent malbé la Natura. També val a dir que 
els ocells són un indicador dels nostres 
valors ètics; la seva presència ens indica si 
estem o no tractant correctament a la 
Natura. A més a més, alguns ocells tenen 
un paper bàsic en l’alimentació de quasi 
totes les cultures. En el món desenvolupat, 
pollastres, perdius, guatlles i moltes altres 
espècies són un festí pels 
humans. 
       
Però els ocells són també una 
font inesgotable de joia i alegria 
pel nostre esperit. El seu vol ens 
fascina i ens fa sentir enveja. La 
seva presència ens alegra. Els 
colors dels seus plomatges ens 
fascinen. Els seus cants i crits 
acaronen la nostra oïda, La 
seva capacitat per volar, nedar 
o desplaçar-se per les arbredes 
ens admiren. Els nius que fan 
són meravelles arquitectòniques 
que ens alliçonen de com 
utilitzar el fang, els branquillons i 
les molses. Ens intriga la seva 
sociabilitat amb els humans o, 
en altres casos, lo poc que es deixen 
estimar per nosaltres. Són la nostra millor i 
última connexió amb el món natural, que 
quan més degradat està, menys ocells (i 
també menys humans) podrà acollir. 
       
Es admirable com netegen de paràsits la 
pell dels mamífers; com les seves potes 

llargues o curtes ens parlen de si estan 
adaptats als arbres o a les llacunes; de la 
manera com els pollets trenquen la closca 
de l’ou i surten a la llum del dia. La forma 
dels becs ens indica si són granívors, 
insectívors, o predadors. Són captivadores 
la seva habilitat per nedar, volar, cabussar-
se, llençar-se en picat o per pescar.  
       
Finalment cal dir que els ous dels ocells 
son una exhibició de grandàries, formes, 
colors i aspectes que no deixen a ningú 
insensible davant de la seva diversitat. 
Durant segles, els científics s’han preguntat 
per què els ous d’ocell són tan diferents els 
uns dels altres. Com és, per exemple, que 
l’ou d’un somorgollaire té forma de llàgrima, 
el d’un mussol és com una pilota de golf i el 
del colibrí sembla un fesol gelatinós? De 
vegades són punxeguts i allargats, o una 
cosa o l’altra, i fins i tot ni una cosa ni 
l’altra. La forma del ous depèn de factors 
tan variats com la grandària o la forma dels 
nius, com incuben els ous, del nombre de 
pollets per posta, de la grandària de l’ocell 
adult, de com vola, de la duresa de la 
closca o la flexibilitat de la membrana 
interna, de si volen molt de temps o si quasi 
sempre estan posats al terra o les roques. 
      

 Si voleu saber mes sobre els ous dels 
ocells, en aquest web trobareu les claus 
per entendre el misteri de la forma dels ous 
d’ocell: http://vis.sciencemag.org/eggs/  
 

 
Temi Vives     

http://vis.sciencemag.org/eggs/
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UNA HISTORIA ENTRANYABLE: Els xoriguers de l’església de Santa 
Maria de Castell d’Aro. 
 
Aquesta història no la sap gaire gent, llevat 
dels que vàrem col·laborar en el que, 
finalment, va ser una història amb un final 
certament gratificant. Tot va començar ja fa 
uns anys, quan el grup de Natura Sterna, 
va instal·lar una sèrie de caixes niu a les 
golfes de l’església de Santa Maria de 
Castell d’Aro. Les caixes anaven dirigides a 
les rapinyaires nocturnes que solen rondar 
per la zona: òlibes, xots o algun mussol 
comú. Malgrat tot, al poc temps, vàrem 
descobrir que els xoriguers (Falco 
tinnunculus) havien ocupat una de les 
caixes. De llavors ençà, cada any  han niat 
puntualment a la caixa niu i considerem 
que aquesta iniciativa ha estat un dels 
puntals de la relativa recuperació de 
l’espècie a la Vall d’Aro.   
 
Aquest darrer 2018, les coses anaven bé. 
Els xoriguers varen començar a visitar la 
caixa niu puntualment al mes de març i cap 
al maig ja havien post els ous. Cinc ous 
ben rodons i bonics reposaven sota 
l’escalfor reconfortant de la mare. El pare 
aviat va començar a portar menjar. Que si 
ara un pardal, ara una sargantana, mica en 
mica els pollets anaven creixent. Tant punt 
els polls varen plomar una mica la femella 
es va apuntar a la recerca de menjar per 
ajudar al mascle. Fins aquí tot anava com 
una seda. 
 
De sobte, el dia 5 de juny, trobem la 
femella morta al peu del niu. Els motius no 

s’han pogut determinar. El cas és, que dins 
la caixa s’hi removien cinc  boles de peluix  
encara en fase de creixement. Els intents 
del pare xoriguer per apaivagar la gana 
dels caganius, eren clarament insuficients. 
En aquell moment calia decidir entre dues 
opcions: o bé es treien els polls del niu i 
s’enviaven a un centre de recuperació per 
que els acabessin de criar o bé es muntava 

un sistema d’alimentació auxiliar 
per ajudar al pare xoriguer a tirar 
endavant els seus polls. 
  
Vàrem optar per l’opció més 
paternalista i la més coherent, 
sota el nostre criteri. La decisió 
estava presa: ajudaríem al pare 
xoriguer en el seu projecte vital. 
Podríem dir que vàrem passar a 
formar part de la família xoriguers, 
digueu-li oncles, tiets, padrins o 
com vulgueu. No s’hi valia doncs  
a perdre el temps... 
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En una tarda es va muntar una mena de 
porta interior a la caixa niu, (amb un 
sistema perquè els polls, de dins, no 
veiessin res), és va muntar una càmera de 
vídeo vigilància i uns torns d’alimentació 
diaris. Del Centre de Recuperació de 
Fauna Salvatge dels Aiguamolls de 
l’Empordà ens varen fer arribar una partida 
de guatlles congelades que haurien de ser 
el menú principal en la dieta dels polls, 
juntament amb el que el pare anava portant 
al niu.  
 
Com no podia ser d’altre manera, voluntaris 
no en varen faltar. Cada dia cap al tard, 
algú pujava la inclinada i estreta escala de 
cargol que mena a la part alta del 
campanar i duia el sopar als menuts.  
 
Així durant uns 20 dies ben bons. Gràcies a 
la càmera espia veiem que les coses 
anaven bé. Els pollets anaven creixent i, 
poc a poc, el plomissol va anar donant pas 
a les plomes juvenils que els haurien de 
permetre emprendre el vol.  D’anècdotes 
no en varen faltar. Les guatlles es varen 
anar acabant. El menú va anar variant 
segons les ofertes que trobàvem als 
supermercats. En pocs dies ens vàrem 
tornar uns experts en saber quins 
comerços tenien guatlles i en el pitjor dels 
casos alguna ala de pollastre petit. Fins i 
tot, algun ratolí capturat per la causa.  Al 
carrer, alguns veïns assabentats del cas, 
ens esperaven cada dia per saber les 
noves.  

 
 La cosa anava bé. Ja cap al finals de juny, 
els xoriguers eren ben plomats i cada tarda 
dèiem... “avui serà l’últim dia”. Suposo que 
els agradaven els tractes, doncs varen 
trigar a marxar.  Jo crec que tant nosaltres 
com el pare, ja els hi dèiem els NINIS. Allà 
arrepapats sense la més mínima intenció 
de marxar. Amb tot, una tarda el missatge 
de Whatsapp que va arribar ens va omplir 
d’alegria i també cal dir d’alleugement 
d’una tasca, si més no, carregosa. “Els 
NINIS ja no hi són”. Un cop vistes les 
imatges que va captar la càmera, aquesta 
és la darrera foto dels nostres fillols. Pel 
que es veu, sembla que al final la 
monotonia del menú els va fer emancipar 
definitivament. No cal dir que ens sentim 
orgullosos i contents d’haver participat en 
aquest projecte. Una experiència que ens 
ha apropat a la dura però vital realitat de la 
natura i que ens ha fet estimar encara més 
aquests beneficiosos ocells que ens ajuden 
a mantenir a ratlla les plagues de 
rosegadors urbans. 
  
Ara només ens cal esperar que el nostre 
xoriguer hagi refet la parella i que 
puntualment aquest 2019 vinguin a casa 
nostra a niar com sempre. He dit casa 
nostra? Volia dir que vinguin a casa seva, 
doncs com diu la cançó “Que casa meva és 
casa vostra si es que hi ha cases d’algú”. 

 
Jaume Ramot García 
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LES LARVES I EL HALAR 

 
Com ja heu vist, en aquesta entrega de la 
revista Sterna ens centrem en els amfibis. I 
com a detall important referent a tots els 
nostres amfibis he pensat que era hora de 
treure un tema, que potser no us havíeu 
plantejat mai... ...però que probablement, si 
no us el respongués després de formular-
lo, us deixaria a més d'un pensant uns 
quants dies: perquè existeixen els 
capgrossos? O el que ve a ser el mateix, 
com és que els amfibis es compliquen tant 
la vida i tenen aquest cicle de dues fases? 
Per obtenir una resposta raonada 
biològicament, primer hem de posar la 
pregunta en un context el més ampli 
possible. I és que els amfibis no són els 
únics animals que tenen una vida en dues 
fases separades per una metamorfosi: la 
gran majoria d'insectes també passen per 
una aventura semblant al llarg del seu cicle 
de vida. Això ens obliga a, des d'un punt de 
vista evolutiu, ampliar la pregunta: perquè 
carai existeixen espècies que es 
compliquen la vida i tenen larves? Si tenim 
en compte que l'activitat metabòlica de 

transformar teixits i òrgans demana gastar 
molta energia i deixa l'animal inutilitzat i 
privat d'alimentar-se durant uns quants 
dies, encara costa més d'entendre: de l'ou 
n'hem de fer un dispendi energètic per 
muntar un cos... per després fer un altre 
dispendi per, a partir d'aquell cos, muntar-
ne un altre (!)... i a sobre estem obligats a 
buscar un bon lloc per la següent generació 
de larves. A què carai juguem? Perquè 

carai no s'han extingit els animals que es 
dediquen a perdre el temps i les forces 
d'aquesta manera? 
 
Per entendre la lògica del fenomen hem de 
veure com es fa servir per part de la 
majoria d'espècies que el presenten, amb 
el que simplement cal que analitzem els 
casos més comuns i propers del nostre 
voltant. Podem pensar, per exemple, en les 
abundants erugues de processionària, que 
són larves d'una papallona nocturna que 
gairebé ningú coneix. Els centenars de 
larves de mosquit que apareixen en un 
simple pneumàtic abandonat al bosc que 
s'ha omplert d'aigua amb un ruixat. O, 
evidentment, els capgrossos, que 
apareixen com màgicament del no-res en 
nombres esborronadors en alguns punts 
d'aigua a la primavera. Probablement, 
abans que ho comencéssim a contaminar i 
a assecar tot com s'ha fet durant segles al 
mediterrani, les explosions de capgrossos 
devien ser realment espectaculars. De fet, 
la segona de les deu plagues d'Egipte va 

ser la de les granotes, el 
que ens indica la por que 
devia causar en aquelles 
cultures la possibilitat que 
algun dia tot aquella 
patuleia que veien a 
l'aigua se'ls hi pogués 
girar en contra. Semblant 
a l'argument de les 
pel·lícules de sèrie B en 
les quals tot de cop una 
espècie es torna 
assassina i intenta acabar 
amb els pobres habitants 
d'un poblet de Wisconsin, 
entre els quals hi ha una 
noia jove guapa, un noi 
jove guapo –que 
acabaran junts–, un 
malvat responsable de 
tot, i un sheriff com 
mínim, segons explica la 

llegenda, Aaron (el germà de Moisès) va 
rebre instruccions d'estirar la seva vara 
sobre l'aigua i fer-ne sortir totes les 
granotes de cop que es van tornar 
malvades i van envair tot Egipte, obligant a 
la gent a fugir esporuguida i al faraó, des 
de fora de la ciutat, suplicar-li a Moisès que 
parés aquell terror. En fi, por dels grups 
nombrosos d'animals, suposo. De fet, en 
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l'antiga numeració egípcia, el jeroglífic del 
capgròs representava el nombre 100 000. 
Gens menyspreable, ja que de fet, només 
hi havia un jeroglífic que representés un 
nombre més gran que aquest (el d'un 
milió), i era el dibuix d'un home sorprès i 
admirat per la grandesa del nombre! 
 
Sembla doncs, que tot sovint les larves es 
converteixen sovint en una tàctica de 
reproducció en massa, per així sobrepassar 
la capacitat dels depredadors d'acabar-se-
les totes i assegurar-se'n que alguna en 
quedi de viva. No és excepcional a la 
natura: moltes espècies d'arbres fan 
produccions anuals irregulars de llavors, 
agafant les poblacions de depredadors 
«desprevingudes» impedint que l'any que 
se'n fan més se les puguin acabar. Potser 
el cas més sonat és el de les «cigales de 
13 anys» de Nord Amèrica, que surten de 
sota terra, fan la metamorfosi i es 
reprodueixen en massa... només cada 
tretze anys (o disset en algunes espècies, 
però el nombre tretze es més famós). Amb 
aquests nombres tant irregulars i al 
aparèixer en massa, les poblacions de 
depredadors no es poden preparar per 
l'ocasió, i tot i que allò es converteix en un 
banquet de bufet lliure de proteïna, al final 
es sacien. La gran 
majoria de cigales, per 
tant, sobreviuen, 
ponen ous, i les larves 
de cigala a sota terra 
creixen felices i 
compten fins a tretze 
(ho fan amb la 
circulació de saba a 
les arrels dels arbres) 
fins que tornen a sortir 
totes de cop. 
 
De moment doncs, 
hem respòs una part 
de la pregunta: perquè 
els capgrossos i les 
larves en general molt 
sovint es produeixen 
en massa. Però això 
no ens ho resol tot! En 
alguns casos no es 
fan en massa les larves, i a més, podrien 
produir-se en massa granotetes petites 
directament, no? Com els arbres, que fan 
llavors a dojo sense haver de passar per tot 
el xou d'una metamorfosi. Doncs aquí ve 
l'altre detall: us hi heu fixat que les larves, 
excepte en molt comptadíssimes ocasions, 
mai s'alimenten del mateix que els adults? 

De fet, aquí hi ha la clau de tot plegat. Us 
imagineu criar els vostres fills en massa per 
veure si algun en sobreviu? Si no els 
poguéssiu alimentar de gespa, per dir 
alguna cosa, us moriríeu de gana vosaltres 
per alimentar-los a ells! No tindria cap 
sentit... aquí hi rau el quid de la qüestió: les 
larves, com que són tant diferents dels 
pares, no «els hi roben» el menjar! Per 
exemple, les dels mosquits «filtren» menjar 
de l'aigua, algunes d'escarabat mengen 
fusta, algunes de vespa mengen larves 
d'escarabat que  mengen fusta, i els 
capgrossos mengen algues, detritus i 
vegetació i algun petit cadàver d'animal a 
l'aigua. Cap menja el mateix que els pares. 
Al contrari, aprofiten recursos molt 
abundants, i sovint temporanis, és a dir, 
que no es podrien aprofitar indefinidament. 
Per això surt tant a compte. El capgròs 
doncs, és la manera que s'han inventat els 
amfibis d'engreixar milers i milers de futurs 
gripauets i granotetes en base a la matèria 
vegetal i restes orgàniques en les 
comunitats aquàtiques que apareixen de 
forma abundant – però de forma limitada en 
el temps – durant la primavera, mentre els 
adults per allà al voltant es van alimentant 
d'insectes i altres animalons sense cap 
molèstia. En altres paraules, els 

capgrossos són la producció en massa i el 
primer engreix en un punt tancat, els adults 
són els encarregats de dispersar-se i posar 
la llavor per la següent producció en 
massa, si pot ser en un altre punt. 
Semblant al cas de les papallones: les 
erugues, en molts casos, ja se 
n'encarreguen d'obtenir tota la proteïna que 
haurà de necessitar l'animal en tota la seva 
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vida, mentre que els adults (les papallones 
en sí) simplement es dediquen a anar de 
flor en flor prenent aigua amb sucre per dir-
ho d'alguna forma, per seguir amb energia 
en la seva missió de dispersar-se i 
reproduir-se abans no es morin al cap de 
poc temps. Normalment les erugues es 
dediquen a carregar-se plantes que els 
adults només fan servir per pondre-hi els 
ous. Aquestes tampoc són ximples. 
 

Com veieu l'invent és bo. De fet, és tant bo 
que amb la pregunta inicial de l'escrit us he 
enganyat una miqueta, o bastant: el grup 
més abundant i divers d'animals del món, 
els insectes, tenen aquest cicle de vida. 
Això representa ni més ni menys un 80% 
de totes les espècies animals del món (!) i 
implica que la pregunta correcta en realitat 
seria: Perquè carai no s'han extingit la 
minoria d'animals que no tenen larva?

 
 

Eudald Pujol Buxó 
 
 
 
 

UN PERSONATGE (o dos) 
 
JAMES WATSON (1928) i FRANCIS CRICK  (1916 – 2004) 
 
Acabada la Segona Guerra Mundial, 
es va intensificar la recerca de 
l'estructura de l'ADN, la molècula 
portadora de tota la informació 
genètica que es transmet d’una 
generació a la següent. 
 
Al 1953, els científics James Watson 
i Francis Crick, amb la col·laboració 
de la biofísica Rosalind Franklin, que 
prengué una imatge clau amb la 
tècnica de difracció de raig X, van 
poder desentrellar l'estructura de 
l'ADN. 
 
Watson i Crick van descobrir que 
aquesta estructura tenia forma de 
“doble hèlix“, és a dir, estava formada 
per dues cadenes antiparal·lels 
d’ADN cargolades en hèlix, de 
manera que a fora queda un esquelet 
format per la pentosa i el fosfat, i a dintre 
estaven les quatre bases nitrogenades 
(Adenina, Timina, Citosina, Guanina). 
 
Segons el que havien descobert Watson i 
Crick, aquestes bases s’emparellen de 
manera molt específica (A amb T i C amb 
G). També descobriren que si es separa 
l’ADN en les dues meitats, cada una 
d’aquestes cadenes s’emparella per 
reemplaçar la meitat que falta i així es torna 

a formar la doble hèlix amb dues molècules 
d’ADN. 
 
Aquest descobriment constituí un pas 
immens en el desenvolupament de la 
genètica molecular, que obria una porta a 
un món, fins llavors només intuït: la base 
química de la vida. 
 
Mentre que ambdós reberen el Premi Nobel 
de Medicina, al 1962,  Franklin fou la gran 
oblidada. Potser per tenir dos cromosomes 
X i cap Y? 
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UN INDRET: EL TRAM CENTRAL DE LA COSTA 

 
Aquest tram litoral es situa entre Sa Conca 
al nord i la  badia de Sant Feliu de Guíxols, 
al sud. De cap a cap, la 
ressegueix un camí de 
ronda que ens permetrà 
fer-hi una passejada 
d'allò més gratificant. El 
tram comprès entre cala 
Jonca i la platja de Sant 
Pol, popularment 
conegut com a Volta de 
l'Ametller,  forma part de 
l’espai natural Massís de 
les Cadiretes, inclòs al 
PEIN (Pla d'Espais 
d'Interès Natural). El seu 
grau de conservació 
podríem dir que és més 
aviat precari, des del 
punt de vista urbanístic, 
amb punts amb edificacions excessivament 
properes al mar. L'altra punt negre pel que 
fa a la conservació de l'espai és l'excessiva 
activitat d'escaladors, centrada en la via 
ferrada. Apart de les molèsties directes a la 
fauna, massa sovint si afegeix la dels 
rescats que s'hi ha de fer, emprant mitjans 
aeris. Tot plegat és especialment greu si 
considerem que tenim la immensa fortuna 
que a aquesta zona encara hi nidifiquin el 
corb marí emplomallat Phalacrocorax 
aristotelis, el falcó pelegrí Falco peregrinus, 
el xoriguer comú Falco tinnunculus i el duc 
Bubo bubo. No fa mols anys també hi havia 
criat el corb Corvus corax. La presència 
ancestral d'aquestes espècies ha deixat 

petjada a la seva toponímia. Així, hi trobem 
la Cala dels Mussols o la Cala dels Corbs. 

També hi trobem la Cova de les Rates 
Penades, fet que està demanant un estudi 
a la zona d'aquest grup desconegut i 
apassionant de mamífers voladors. 
 
Apart de les espècies més grans i 
emblemàtiques n'hi podem trobar moltes 
d'altres de molt interessants, com la, cada 
vegada, més escassa merla blava 
Monticola solitarius o la mallerenga petita 
Periparus ater. També tota mena d'ocells 
boscans, des de tudons Columba palumbus 
i gaigs Garrulus glandarius, fins als menuts 
bruels Regulus ignicapilla i raspinells 
comuns Certhia brahydactyla, passant per 
tota mena de tallarols, mallerengues, 

mosquiters i fringíl·lids. 
 
A les roques de la línia de 
costa, a l'hivern i durant els 
passos migratoris, no és rar 
observar ocells tan bonics i 
acolorits com el blauet 
Alcedo atthis o límícoles 
com la xivitona Actitis 
hypoleucos. 
 
Sempre ens acompanyaran 
els omnipresents gavians 
argentats Larus michehellis 
i, a l'hivern, podem gaudir 
de la presència d'altres 
ocells marins com la gavina 
vulgar Chroicocephalus 
ridibundus, el xatrac bec-
llarg Sterna sandvicensis o 
el corb marí gros 
Phalacrocorax carbo (que hi 
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té un dormidor). I, més allunyats, mar 
endins, de mascarells Morus bassanus i 
baldrigues balears Puffinus mauretanicus, 
mediterrànies Puffinus 
yelkouan o cendroses 
Calonectris diomedea. Amb 
sort i paciència, també es 
pot arribar a observar algun 
paràsit Stercorarius sp. o 
algun gavot Alca torda.  
 
De tota manera, durant els 
passos migratoris, a la 
primavera i a al tardor, es 
pot fer observacions de 
quasi qualsevol ocell 
migrador: flamencs, ardeids, 
anàtids, limícoles, 
rapinyaires i tota mena de 
passeriformes que 
acostumen a passar 
vorejant la línia de costa. 
 
Tot plegat constitueix un 
indret espectacular per la seva riquesa i 
diversitat pel que fa a l'observació d'ocells, 
però també d'altres grups d'organismes i 
d'un paisatge d'una bellesa incomparable.  
A la platja de Sant Pol queden les darreres, 
interessants i escasses restes del sistema 
dunar d'aquesta zona.  

 
Si continuem cap al nord, ens trobem amb 
una costa rocosa força diferent, més 

amable i encara més humanitzada que la 
de la Volta de l'Ametller: el Camí de Ronda 
de S'Agaró, que ja vam descriure al número 
5 d'aquesta mateixa revista. 
 
 

Carlos Alvarez-Cros 

BARRETETS Umbilicus rupestris 

 
La forma de les fulles, rodones i deprimides 
centralment, pot recordar la d’un melic i 
d’aquí el nom científic genèric, Umbilicus, i 
el popular en algunes llengües. La nostra 
però, ha optat per assimilar aquesta forma 
a la d’un barret (xinès?). 
 
Uns quatre-cents anys abans de la nostra 
era, el reconegut metge grec Hipòcrates de 
Cos recomanava consumir les fulles 
d’aquesta planta per tenir fills mascles, 
cosa sense cap fonament científic. En tot 
cas, les fulles es poden menjar en 
amanides a l’hivern i a la primavera. 
 
A l’actualitat, en medicina popular, és una 
planta molt poc emprada. Antigament però, 
sí havia tingut una certa notorietat i s’havia 
fet servir, exteriorment,  per guarir ferides 
difícils de tancar. També s’emprava, 
barrejada amb vi blanc, per combatre la 
retenció de líquids i, el suc de les fulles, per 
tractar el mal d’orella.  

Carlos Alvarez-Cros
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UN LLIBRE 
 

AMFIBIS I RÈPTILS DE 
CATALUNYA, PAÍS VALENCIÀ I 
BALEARS
 
Autors: Xavier Rivera, Daniel Escoriza, 
Joan Maluquer-Margalef, Oscar Arribas, 
Salvador Carranza 
 
Edita: Lynx Edicions i Societat Catalana 
d'Herpetologia 
 
Any: 2011 
 
Pàgines: 276 
 
És primera guia de camp que tracta de 
forma exclusiva les 67 espècies d’amfibis i 
rèptils presents en l’àmbit dels Països 
Catalans, així com també les espècies que 
es poden trobar en àrees properes o 
limítrofs i les desaparegudes en temps 
recents. 
 
• Textos i mapes específicament elaborats 
per aquesta guia. 
• Inclou els territoris de Catalunya, País 
Valencià, Illes Balears, Andorra, Catalunya 
Nord i la Franja de Ponent. 
• 280 fotografies i més d’una vintena de 
dibuixos per tal de facilitar la identificació 
de totes les espècies, així com les 
subespècies i varietats geogràfiques o 
cromàtiques més rellevants, al camp. 
• Un total de 69 mapes molt detallats, que 
inclouen totes les espècies presents en 
l’àmbit terrestre i també marí (tortugues), 
on s’indiquen les àrees de presència actual 
i les zones extingides recentment. 
• Textos on es dóna informació exhaustiva 
sobre els caràcters distintius (mida, 
coloració, variabilitat per sexe i edat, etc.), 

l’hàbitat, la distribució, la biologia, la 
sistemàtica i biogeografia i els problemes 
de conservació. 
• Redacció rigorosa i alhora senzilla i 
entenedora, per satisfer tant les persones 
no iniciades com els herpetòlegs 
experimentats. Inclou un glossari final on es 
defineixen tots els termes tècnics utilitzats. 
• S’inclou la informació del darrers treballs 
sobre la biogeografia i la filogènia de les 
espècies tractades, així com una taxonomia 
actualitzada.

UNA FRASE (O DUES) 
 
Hi ha qui creua el bosc i només veu llenya 
pel foc. -León Tolstoi- 
 
Les coses més belles no són perfectes, són 
especials. -Bob Marley- 
 

UN REFRANY (O DOS) 
 
Quan el gripau vegis saltar, o ha plogut o 
plourà. 

 
Granota que canta el març, l'abril la farà 
callar. 
 

UN PENSAMENT 
 
El més net és aquell que no embruta          
–Anònim- 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Sc2bJ6
X55vg 
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UN WEB  
 

SOCIETAT CATALANA D’HERPETOLOGIA 

 
https://soccatherp.org/ 

 
La Societat Catalana d’Herpetologia és una 
associació científica sense afany de lucre, 
fundada l’any 1981 amb el nom de Societat 
Catalana d’Ictiologia i Herpetologia, essent 
la pionera a tot l’estat. 
 
La seu social de la S.C.H. es troba al 
Museu de Ciències Naturals, Plaça 
Leonardo da Vinci, 4-5, Parc del Fòrum, 
08019 Barcelona. 
 
L’associació aplega herpetòlegs 
afeccionats i professionals i el seu àmbit 
d’actuació és nacional. 
 
Estan relacionats amb l’Institut Català 
d’Història Natural i mantenen relacions amb 

altres societats o associacions 
herpetològiques nacionals i internacionals. 
 
Els seus objectius són: 
 

 La conservació de la nostra 
herpetofauna i dels seus hàbitats. 

 La divulgació i la formació 
herpetològica 

 El manteniment de l’ús del català 
dins l’herpetologia 

 La col·laboració amb entitats 
científiques i conservacionistes i la 
informació a les institucions, 
organismes i persones que ho 
sol·licitin. 

 El foment de l’estudi herpetològic 
dins i fora del marc de la societat. 

https://soccatherp.org/
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UN CAS DE L'ESTEL I L'ORIOL: GRANOTES I GRIPAUS  

 
És primavera, tot és verd i ufanós. L'Estel i 
l'Oriol són a l'hort amb l'avi. Avui toca regar. 
 
- Avi, perquè tens aquest tauló al safareig? 
No et fa nosa? 
 
- Una mica de nosa sí que fa però és del tot 
imprescindible. 
 
- Per què?  
 
- Doncs perquè els animalons que hi vagin 
o hi caiguin en puguin entrar i sortir i que no 
s'hi ofeguin. Fa molts anys que li tinc. Des 
que s'hi va ofegar un pobre mussol. 
 
- Mira, peixos! 
 
L'avi s'ho mira i somriu. 
 
- No, no són peixos, són capots de 
granota. A veure... 
 
Mira i remira i al final diu: 
 
- A aquell racó n'hi ha una. 
 
- No la veig, avi. 
 
- És dins l'aigua, amb el cap a fora i 
ens està mirant. 
 
- Ara. Ara sí que la veig. Com que 
no es mou i té aquests colors, 
sembla una fulla morta 
 
- I aquests capots són els seus fillets? –
pregunta l'Estel. 
 
- Probablement. 
 
- Doncs no s'assemblen en res. Els capots 
semblen peixos amb el cos boterut. 
 
L'avi s'asseu al pedrís i explica: 
 
- Poc a poc aniran creixent, els sortiran, 
primer les potes del darrere i després les 
del davant. Finalment, la cua s'anirà reduint 
fins a desaparèixer. Però no us penseu que 
només canvien per fora; per dins també. 
Per exemple, les brànquies que els 
permetien respirar sota l'aigua es 
transformen amb pulmons per respirar aire. 
 
- Així, les granotes no poden respirar sota 
l'aigua? –Pregunta l'Oriol. 

 
- Sí i no. De fet una mica sí perquè poden 
absorbir l'oxigen dissolt a l'aigua a través 
d'aquesta  pell tan llisa que tenen. 
 
- Veniu. -diu l'avi, mentre s'aixeca. Va cap a 
un munt de teules de recanvi que té al 
costat d'una paret i n'aixeca una. 
 
- Ostres, una altra granota. 
 
- No, aquest és un gripau. Veieu que és tot 
ell més compacte i amb la pell més 
granulosa 

 
- El podem agafar? 
 
- Millor no molestar-lo. A més, d'una banda 
li podríem encomanar qualsevol malaltia i 
de l'altra, en sentir-se en perill, la pell els 
segrega una substància tòxica com a 
defensa enfront els depredadors. 
 
- Ah, I què mengen, les granotes i els 
gripaus? –diu l'Oriol. 
 
- Tota mena d'insectes i altres animalons. 
Per això m'agrada que n'hi hagi a l'hort. Així 
hi ha menys mosques i menys mosquits. 
 
- I com s'ho fan per atrapar-les? 
 
- Encara que no ho sembli, poden ser molt 
ràpids... 
 
- No, no ho sembla pas. 
 

Carlos Alvarez-Cros 
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UNA ACTIVITAT: APRENEM I PINTEM GRANOTES 

 
Les granotes són amfibis, 
animals que viuen a cavall de 
la terra i l'aigua, amb una pell 
llisa i suau. Tenen uns ulls que 
poden veure gairebé qualsevol 
cosa i els timpans auditius són 
externs. Les potes del darrere 
són molt llargues i els 
permeten fer grans salts, com 
si tinguessin una molla a cada 
pota. Als peus tenen uns tels 
entre mig dels dits que les 
converteixen en grans 
nedadores.   
 
Les granotes viuen en 
diferents hàbitats, però la 
majoria d'elles prefereix els 
llocs humits. Es poden 
submergir durant llargs períodes de temps, absorbint oxigen a través de la pell. Com que són 
de sang freda, només estan actives quan la temperatura ambient no és massa freda. Mengen 
tota mena d'insectes i altres petits animalons. 
 
Hi ha granotes que estan adaptades a la vida sobre els arbres. Unes altres són exclusivament 
aquàtiques i cal que passin la major part de les seves vides en caus subterranis, dels quals 
surten només per alimentar-se o per a reproduir-se. Ponen els seus ous dins l'aigua i d'ells 
neixen els capgrossos o capots, que són les seves larves. Mica en mica, els capgrossos van  
creixent, els surten les potes i els desapareix la cua, transformant-se en petites granotes. 
 
Les granotes ens ajuden de diverses maneres. Controlen les plagues d'insectes. Per altra 
banda i des de sempre, les granotes s'han utilitzat com aliment. També són importants per a la 
investigació, ja que els seus sistemes esquelètic, muscular, digestiu i nerviós són similars als 
d'altres animals superiors. 
 
A aquest enllaç: http://www.supercoloring.com/es/dibujos-para-colorear/rana-
comestible?colore=online# podeu pintar fàcilment el dibuix des del mateix ordinador. 
 
 

UNA SOPA DE LLETRES 
 Busqueu les següents           paraules: 
 
Granota Gripau     Aigua 
Capgrossos Capots  Terra 
Salts  Insecte  Nedador 
Temperatura Amfibi  Pell 
  

      UNA ENDEVINALLA  
  
 Encara que no sóc peix 
 dins de l’aigua sempre estic, 
 i cantant estic contenta 
 així que arriba la nit. 
 

 

I A B I S B O I O R E C R A

L B E A E G R A N O T A I R

A F I S A L T S A E P B E I

A C N F E E A E M U R E C O

U N S C M U T P I Q U T R T

G U E G I A E E S T O P A C

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

A I T D A R R I A S A O R I

R T E T A D A E O P E S Z I

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

U R E Z D E A R N O L T E I

A E I A T U G A U T E E A L

E L I S O S S O R G P A C A

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

http://www.supercoloring.com/es/dibujos-para-colorear/rana-comestible?colore=online
http://www.supercoloring.com/es/dibujos-para-colorear/rana-comestible?colore=online
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UN NEIXAMENT: NETEJA NATURA VALL D’ARO 

 
Neteja Natura Vall d’Aro és una 
petita secció dins de l’associació 
naturalista Sterna. Estem aquí 
perquè coneixem i veiem una 
situació que no ens agrada. Una 
situació que ens afecta de manera 
directa, però que encara afecta 
més directament als ecosistemes 
que ens envolten. Em refereixo a 
tota aquesta pila de deixalles que 
trobem als espais naturals, ja sigui 
escampada o en forma de petits (o 
grans) abocaments incontrolats. 
 
És una situació que volem revertir. 
No volem que els espais naturals 
es degradin d’aquesta manera tan 
directa per l’acció humana. No 
volem que la brossa sigui un 
parany per la fauna o que el 
mercuri d’una pila contamini tota 
una bassa o el curs d’un rierol, on 
hi viuen infinitat d'espècies animals 
i vegetals que poden acabar 
morint. 
 
Molta gent pensa que les 
administracions locals són les que 
haurien de posar-hi solució. Els 
ajuntaments, els consorcis, les 
diputacions... I té raó, però no ens podem 
quedar de mans plegades fins que arriba 
aquest dia. Sí, tots hem d’exigir que ho 
facin, però mentrestant ens posarem mans 
a la feina nosaltres mateixos. Per  què? En 

primer lloc, perquè en els nostres actes 
resideix més valor que en les nostres 
paraules: si veuen que al poble li importa el 
seu entorn natural, ells també hi posaran 
atenció. I segon, aprofitem per fer un acte 

de sensibilització 
mediambiental. 
 
Per fer possible aquestes 
jornades reunim esforços des 
de diverses associacions, 
entitats i administracions locals, 
i, sobretot, dels voluntaris. Per 
tant, l’acció es converteix alhora 
en: un acte solidari envers a la 
natura, una col·laboració per fer 
una societat més digna, un punt 
de trobada de persones amb els 
mateixos interessos i en una 
jornada de respecte i reflexió. 
 
Promoure la sensibilització, és 
una de les tasques que més 
seriosament ens prenem. I 
creiem plenament que la 
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persona que ve a una neteja i veu amb els 
seus propis ulls (i toca amb les seves 
mans) tot aquell enorme volum de deixalles 
generades per l’humà i abandonades a 
l’entorn, provoca un impacte profund en la 
seva manera de consumir i entendre el 
respecte per la natura. I molt possiblement 
ho compartirà amb les persones més 
properes. 

 
 Cal que la gent se n’adoni que els espais 
naturals són de tots, i que de la mateixa 
manera que no llençaria 
deixalles al jardí de casa 
seva, tampoc ho farà al 
que és el jardí de tots. 
Perquè tots tenim el dret 
de gaudir d’una natura no 
degradada, però sobretot 
aquells que hi viuen: flora i 
fauna. Allò més preuat 
que tenim. 
 
Alguns pensaran que 
aquest esforç no val la 
pena, que ja està tot 
perdut, que per molt que 
fem, ara ja és massa tard. 
Hem arribat a un punt de 
degradació de la natura on 
ja no hi ha retorn possible. Sí, és una 
lectura molt fosca de la realitat, que pot ser 
més o menys encertada, però si fos així... 
si realment fos així, canviaries els teus 
actes? Fugiries del que et dicta la teva 
moral només perquè ja no hi ha res a fer? 

Si tothom gira el cap i mira cap a una altra 
banda, estem perduts, haurem caigut en la 
degradació moral.  
 
Per tant, cal persones disposades a seguir 
lluitant, a seguir defensant les causes 
nobles tot i que siguin causes perdudes. 
Nomes així, potser algun dia, deixaran de 
ser causes perdudes i podrem seguir 

avançant com a civilització. 
 
Si vols estar informat de les 
neteges populars que 
realitzem, només has de 
ser soci/a de Sterna o 
enviar un correu a 
netejanaturavalldaro@gmai
l.com. I recorda, si no pots 
venir a les jornades de 
neteja, pots fer moltes 
altres coses per ajudar. 
Pots reduir dràsticament el 
consum de deixalles 
generades a casa i a la 
feina (sobretot envasos 
d’un sol ús), plàstic o, 
recollir brossa pel teu 
compte, denunciar 
abocaments incontrolats, 
enviar-nos un correu 

electrònic si coneixes zones especialment 
afectades, i també compartir en xarxes 
socials o amb la teva gent les accions que 

realitzem o que realitzes. Fes visible els 
teus actes! Els que embruten  són els que 
haurien de sentir vergonya.  
 
Som la generació de la brossa. Però és 
hora de canviar. 

 
Joan Carles Ortega Mateu 
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UNA ALTRA CARA DEL GEOCACHING 

 

Al geocaching hi 

ha diversos tipus 

de cachés. Dins 

dels que "s'amaga 

una cosa que cal 

trobar", hi ha els 

tradicionals (es 

donen les 

coordenades 

directes), els multis (s'aconsegueixen les 

coordenades passant per diferents etapes), 

els mystery (cal resoldre "alguna cosa" per 

aconseguir les coordenades), els challenge 

(cal complir amb "alguna cosa" per poder 

anar a buscar-lo). 

 

En els que no hi ha "res amagat que cal 

trobar", hi ha els earth (cal respondre a 

unes preguntes sobre un tema geològic del 

lloc en concret) i els events. 

 

Els events són reunions de geocachers que 

es convoquen amb l'única intenció de 

reunir-se en un bar, cerveseria, plaça, 

passeig,... per parlar de l'afició comuna que 

és el geocaching i intercanviar travelbugs i 

geocoins. La seva durada és d'una o dues 

hores. 

 

Els events segons la seva magnitud poden 

arribar a ser "megaevents" (més de 500 

persones) o fins i tot “gigaevents”(més de 

5.000 persones). Aquests tipus d’events 

solen durar diversos dies i en ells es 

programen diferents activitats: exposicions, 

conferències, concursos, àpats,... i també 

els CITO. 

  

Els CITO (Cache In Trash Out®, que traduït 

literalment significaria "caché dins, 

escombraries fora"), són concentracions de 

geocachers en les que es realitza una 

activitat a favor del medi ambient. 

 

Bàsicament, fer CITO és ajudar a netejar 

de brossa els llocs que recorrem fent 

geocaching, encara que també hi caben 

altres activitats com plantar arbres, retirar 

espècies invasives, neteja de camins,... 

 

Generalment s'aprofiten les concentracions 

de geocachers (events) per convocar els 

CITO i especialment significatius, per la 

quantitat de participants, són els CITO 

convocats en els Mega i Gigaevents. Des 

del 2002, que es va fer el primer CITO, 

360.000 persones han participat en algun 

dels 18.000 CITO que s'han 

dut a terme en el món. 

 

Són accions que es 

programen conjuntament 

amb les autoritats locals, que 

generalment són les que 

determinen el lloc i tipus  de 

l'acció i proporcionen el 

material adient: guants, 

bosses d'escombraries,... 

 

Els CITO, encara que de 

curta durada (no solen durar 

més d’una o dues hores), 

basen la seva efectivitat en 

la quantitat de participants 

 

A l'octubre del 2014, durant 

la celebració del Megaevent a Platja d'Aro 

(més de 1.000 assistents) es van convocar 

dos CITO que, d'acord amb la Brigada 

Municipal, es van dur a terme en el mateix 

lloc que s'ha dut a terme la recent operació 

de neteja per part de Sterna i altres grups. 
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L'11 d'octubre es va fer a la zona del Puig 

Pinell. Van assistir 255 persones 

(GC5941F). 

 

 El 12 d'octubre es va fer a la zona de la 

desembocadura del Ridaura, des de la 

carretera cap avall. Van 

participar 171 persones 

(GC4V39F).  

  

A part de la seva efectivitat en 

kg d'escombraries retirats, 

aquestes accions serveixen per 

conscienciar a la comunitat de 

geocachers sobre el respecte al 

medi on es desenvolupa la seva 

actuació, conscienciació que 

convé en una activitat que s'està 

massificant tant. 

 

 

Manel Alvarez Cros

 
 

UN POEMA 
 

Recollim el que els demés llencen sense mirament. No hi ha consciència. No hi ha vergonya ni 
educació, com tampoc no hi ha interès en 
millorar gaire bé res per part de cap 
administració.  El que sí hi ha és un futur 
tant negre com la bossa que conté tots el 
plàstics que hem arreplegat. No per a la 
Terra que ens sobreviurà més enllà del 
plàstic i de nosaltres, sinó per a l’espècie 
d’Homo stultus, que no sapiens.  
 

Dia a dia, nit a nit. 
Amb la gelor de l’hivern 

i les calors de l’estiu. 
Tu, només tu, 

des del naixement de l’aigua, 
dins i sobre els oceans. 

Etern, infinit, 
Des de les coves profundes 
als pics que toquen el cel. 

 
Eternament company 

de camins, prats i muntanyes. 
Oh! Elastòmer 

i poliestirè. 
Oh! polivinil 
i polipropilè, 
poliolefina i 

tereftalat de polietilè 
 
 
                         Esther Pardo Gimeno 

 

https://www.geocaching.com/geocache/GC5941F_mega-cito-14
https://www.geocaching.com/geocache/GC4V39F_mega-cito14
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UN ARBRE 
 

L’OLIVERA (Olea europaea L. var. europaea) 
 
Català: olivera, oliver, olivera de cultiu, oliu, 
olivera d’empelt 
Castellà: olivo, oliva, aceituna, aceituno 
Francès: olivier, olivier commun 
Anglès: european olive, cultivated olive, 
iberian olive 
Occità: oliu, olivier 
Basc: basoliboa, oliboa, olibondoa 
 
Arbre de la família de les oleàcies. Originari 
de l’Àsia Menor. Cultivat, des de temps 
antics, a la conca mediterrània. 
 
Habitat: zones seques, càlides, pedregoses 
i garrigues. Les oliveres 
cultivades es poden trobar a 
llocs humanitzats i en grans 
plantacions expresses per a la 
producció d’olives i oli, etc. 
 
Etimologia: Del llatí, olea, 
oleum (oli) i europaea de 
europaios (de Europa). 
 
Descripció: arbre perenne de 2 
a 15 metres d’alçada, de tronc 
gruixut, tortuós i ramificat. Als 
exemplars joves l’escorça és 
llisa i de color gris clar que, al 
llarg del seu creixement i 
envelliment, s'enfosqueix i 
s’esquerda, agafant moltes 
vegades formes rares i 
curioses. La capçada és 
arrodonida, plena de fulles i de 
forma irregular. 
 
Les fulles son punxegudes, de 
color verd a l’anvers i de color 
gris al revers; per aquesta part 
estan cobertes d’uns pèls 
protectors que ajuden a la fulla 
a evitar la pèrdua d’aigua. 
Contenen flavonoides, glúcids 
i sals minerals. Tenen 
propietats antihipertensives, 
espasmolítiques, 
antiarítmiques i diürètiques. 
 

L’olivera pot arribar a viure 2.000 anys. 
 
La fusta no es produeix en abundància, així 
que la que existeix és molt dura i resistent i 
fa unes boniques vetes. Es fan objectes 
d'artesania. Per exemple, a  Mallorca es fan 
petits articles de record.  Com a 
combustible es extraordinari i proporciona 
un carbó de primera qualitat. 
 
 
Floració i tipologia de flors: al mes de març 
apareixen els primers botons florals, que 
floriran de maig a juny. Les flors són de 
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mida petita, de color blanc o blanc 
groguenc. N’hi ha de dos tipus: 
 
- Les perfectes: són hermafrodites, és a dir, 
que contenen els dos sexes, tenen estams i 
pistil perfectament desenvolupats i poden 
produir fruits. 
 
- Les estaminíferes: són flors d’un únic 
sexe, el masculí, només tenen estams. Per 
tant, aquestes flors mai podran donar fruit. 
 
Fructificació i fruit: a la segona meitat de 
juny es comencen a veure els primers fruits 
petits que es van desenvolupant fins a 
l’enduriment del pinyol (durant el mes de 
juliol) Quan això passa, el fruit ja és format i 
comença el seu procés de creixement i 
maduració, que anirà des del mes d’agost 
fins al desembre. 
 
L’olivera té la tendència natural de produir 
olives cada dos anys. Aquest fenomen es 
diu en castellà «contrañada».  
 
El preat fruit és l’oliva, una drupa de forma 
el·lipsoïdal o, en algunes varietats, de 
forma arrodonida. La llavor que hi ha dins 
del fruit és el pinyol. Quan són joves les 
olives són de color verd. Aquest període 
s’anomena «maduració verda» i acaba just 
quan el fruit comença a canviar de color, 
passant a tenir tonalitats morades fins a 
arribar al color negre. Si no són tractades 
les olives no són comestibles degut a la 
seva amargor. El gust del producte final 
depèn tant del procés de tractament com 
de la varietat del fruit. Hi ha moltes 
receptes amb ingredients diferents per 
tractar-les. La que fèiem a casa meva era 
aixafar-les amb un tros de fusta i posar-les 
en aigua dolça i sal durant uns dies i anar 
canviant aquesta aigua cada dos dies, 
durant una setmana. Després les posàvem 
un altre cop amb aigua i sal i els hi 
posàvem fonoll, pell de llimona, alls, 
farigola, llorer i les deixàvem reposar uns 
dies mes. Això si, vigilant el seu procés a 
diari i provant-les fins que tenien bon gust. 
 
El producte principal extret de l’oliva és el 
seu oli, que és el rei indiscutible i l’amo i 
senyor de tots els olis. Es produeix 
premsant el fruit. És un aliment 
imprescindible a la dieta de les regions 

mediterrànies. Es pot consumir per fregir 
aliments, per amanir, etc... La seva qualitat 
més alta la trobem amb l’oli d’oliva «verge 
extra» premsat en fred, un procés que 
provoca la mínima degradació del seu 
sabor. 
 
Conté triglicèrids d'àcid oleic, palmític, 
linoleic i esteàric i té propietats emol·lients, 
laxants, hipolipemiant i 
hipocolesterolemiant. També es fa servir en 
dermatologia, per tractaments externs a la 
pell i en productes cosmètics. 
 
Antigament es feia servir oli cremant-lo als 
llums d’oli, ja que no hi havia llum elèctrica.  
 
Curiositats: des d’antigament, a Grècia, 
l’arbre de l’olivera i les seves fulles han 
sigut símbol de pau, saviesa i abundància. 
Pel contrari, si queia un llamp sobre una 
olivera era l’anunci que la pau es trencaria. 
 
Les fulles d’olivera també es feien servir 
per fer coronar als vencedors de jocs 
olímpics.  
 
Una llegenda jueu-cristiana diu que sobre 
la tomba d’Adam va créixer una olivera i 
que d’aquesta mateixa provenia la branca 
que un colom va portar a Noè i que del 
mateix arbre es va obtenir la fusta per 
crucificar a Crist.  
 
Algunes frases relacionades amb l’olivera:  
 
- Pluja de gener prenya l’oliver 
 
- Les olives per Sant Joan, són com grans 
de sal, per Sant Pere com grans de pebre 
 
- Vessar oli (portar desgràcia) 
 
- Estendre’s com l’oli (escampar-se una 
noticia) 
 
- Tirar oli al foc (promoure discussions i/o 
baralles) 
 
- Ja ha caigut a la bassa d’oli (cosa que ja 
no te remei). 
 

 
Mònica López García 
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UNA RECEPTA  
 
OLIVES  NEGRES  “MORTES”
 
- Un bon grapat d’olives negres, 
naturals, agafades de l’arbre  
 
- Sal i oli. 
 
Posem les olives netes de fulles o 
alguna altra brutícia dins un recipient. 
Les cobrim amb sal gruixuda i les 
abandonem durant uns 20-25 dies. 
 
Durant  aquets dies la sal les 
deshidratarà,  les deixarà arrugades i 
traurà l’amargor. Ho podeu anar 
vigilant mirant per sobre a veure com 
va el procés. Un cop passats aquest 
dies les traieu i les netegeu bé de la 
sal, les poseu dins un pot de vidre i 
tireu un raig petit d’oli, remeneu el pot i 
les olives us quedaran lluentes, 
preparades per menjar  i segur que ben 
bones. 

 
Mònica López García  

UNA D'ORQUÍDIES 
 

ORQUIDÀCIES DE LA VALL D’ARO (1a part) 
 
Us anirem mostrant les especies d'orquidàcies que són presents al nostre entorn.  
 
Barlia robertiana (Loisel.) Greut.  
(= Himantoglossum robertianum (Loisel.) Delforge) 
 
Català: mosques grosses. 
Castellà: orquídea gigante. 
Francès: orchis géant, orchis à longus bractées. 
Anglès: robert’s barlia. 
 
Etimologia: el nom del gènere (Barlia) és degut al 
botànic Parlatore que el va assignar a la planta l’any 
1854, i el de l’espècie es va dedicar al botànic francès 
Gaspart Nicolas Robert, (1776-1857), autor de la flora 
de Toló. 
 
És una de les orquidàcies que podem trobar a la vall 
en abundància. Qui no l’ha vist anant en cotxe als 
marges de les carreteres! 
 
És una planta robusta, que pot arribar a fer fins a 80 
cm d’alt. El més habitual és trobar exemplars d’entre 
20 i 50 cm. Les fulles basals solen ser verdes i les 
flors són aromàtiques un cop obertes i de color rosa-
porpra brut, i de vegades verdoses.  
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Les bàrlies tenen la particularitat de tenir el label enrotllat dins la flor abans d’obrir-se i, quan 
s’obren, produeixen nèctar. És pol·linitzada per borinots i diverses espècies d’abelles. 
 
La trobem florida des de finals de gener fins al maig. 
 
Viu en garrigues, boscs clars i espais oberts, entre mates en llocs poc o molt ombrejats, en 
prats d’herbes anuals, camps abandonats, espais on s’acumula aigua temporalment  i en 
marges de camins i carreteres. 
 
 
Serapias lingua L. 
 
Català: galls, llengua de frare, llengües.  
Castellà: gallos. 
Francès: sérapias à languette, sérapias-langue. 
Anglès: tongue orchid. 
 
Etimologia: el nom del gènere va ser atribuït per 
Linné l’any 1753, dedicat a la divinitat greco-egípcia 
Serapis; el nom de l’espècie ve del mot llatí lingua, 
que vol dir llengua, per la similitud del label amb 
aquesta.  
 
És una planta de 10 a 35 cm, de tija prima, dreta, 
cilíndrica, amb la base i les beines de les fulles 
inferiors de color verd i amb la part superior de 
vegades de color fosc. La inflorescència és en forma 
d’espiga laxa, de color porpra i amb nervis reticulars, i 
conté normalment entre 3 i 6 flors; aquestes són 
habitualment de color porpra i a la base del seu 
interior hi ha una callositat fosca i lluent. 
 
Les seràpies no tenen esperó i no produeixen nèctar. 
L’abella anomenada Ceratina cucurbitina és el 
pol·linitzador de l’espècie. 

 
La trobem de finals de febrer fins a principis 
d’estiu. 
 
Viu en pradells d’herbes anuals, brolles de brucs 
i estepes, en llocs oberts, secs o humits i 
cassoletes granítiques. 
 
 
Orchis mascula (L) L. subsp. olbiensis (Reuter 
ex Barla) Asch. et Graebn.  
(= Orchis olbiensis Gren.) 
 
Català: botons de ca, botons de gos, orquis, 
orquídia, orquídia blanca. 
Castellà: salep, satirión machado. 
Francès: orchis d’hyères. 
Anglès: early purple orchid, salep orchid. 
 
Etimologia: el nom del gènere (orchis) prové del 
grec i significa testicle; el de l’espècie (mascula) 
és un epítet llatí que significa mascle o masculí; i 
el nom de la subespècie (olbiensis) prové de la 
paraula llatina Olbia, que era el nom de la colònia 
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grega on sembla que fou descoberta per primera vegada. 
 
És una planta que sol fer entre 15 i 40 cm d’alt, de tija erecte, prima, cilíndrica i una mica 
flexuosa, amb fulles basals en roseta que de vegades són tacades. La inflorescència és en 
forma d’espiga poc densa i amb poques flors no aromàtiques o poc perfumades de color rosat, 
blanquinós o violeta.  
 
Té un esperó llarg i ascendent que no conté nèctar. És pol·linitzada per borinots i diverses 
espècies d’abelles. 
 
La trobem des de finals de febrer fins al maig. 
 
Viu en tot tipus de substrats, en brolles, boscs clars, matollars i altres llocs poc ombrívols i força 
secs a l’estiu. 

Mònica López García i Albert Mallol Camprubí 
 
 

UNS APUNTS DE FOTOGRAFIA DE NATURA. 
 

FOTOGRAFIA MACRO (1a part) 
 
N’estic ben segura que el terme “macro” us 
sona força i que algú de vosaltres n’ha 
sentit parlar més d’una vegada. M’hi jugaria 
alguna cosa que algun cop també heu 
sentit curiositat per saber com es fan 
aquestes fotografies on l’ull d’una 
granota o el detall del ala d’una 
libèl·lula omplen tot el fotograma. 
Si busquéssim una definició 
entenedora, la fotografia macro 
seria aquella que ens proporciona 
una imatge final igual o més 
ampliada que la de la mida real 
d’allò que estem fotografiant. És la 
tècnica fotogràfica ideal per copsar 
objectes molt petits o detalls 
concrets d’objectes molt més 
grans. Ha estat, i segueix sent, 
una eina molt potent en el camp de 
la investigació biològica. 
 
Tot i que és un estil de fotografia 
un pèl complicat en els seus inicis, 
podem obtenir resultats tan 
sorprenents que correm el risc 
d’enganxar-nos-hi. També val a dir que ens 
caldrà molta paciència i constància, i molta 
pràctica i repetició si, a més a més, tenim 
en compte que la natura mai està a la 
disposició del fotògraf. 
 
Quant a material, en podem fer servir de 
més genèric i de més específic. M’explico. 
Moltes càmeres compactes actuals tenen 
un botonet amb la icona d’una flor que 
significa que podem fer “macro”. És una 
manera fàcil i ràpida d’iniciar-s’hi. La funció 

del botó és poder-nos acostar força a 
l’objecte i, amb la seva utilització, podem 
obtenir resultats bastant interessants. 
L’equip més específic seria el tàndem d’una 
càmera rèflex amb un objectiu dissenyat 

específicament per a la macrofotografia. La 
majoria són òptiques amb un factor de 
magnificació o ratio 1:1; que vol dir que a la 
distància mínima d’enfocament, l’objecte 
plasmat al fotograma té la mateixa mida 
que en la realitat. Amb aquestes òptiques, 
com més ens acostem a l’objecte, més 
qualitat donen. Les focals de les òptiques 
macro van des d’entre 50 mm fins a  200 
mm, depenent de l’ús que li vulguem donar. 
Les de 50-60 mm serien les més 
adequades per fotografiar flors en general; 
les de 90-105 mm per a flors, també, i per a 
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insectes que no siguin massa 
espantadissos, i les de 180-200 mm, per a 
insectes que surten volant de seguida. La 
majoria dels aficionats fan servir la franja 
mitjana (90-105 mm). 
 
Si no us voleu comprar un objectiu macro, 
hi ha d’altres opcions com acoblar un anell 
inversor a l’òptica, col·locar-hi lents 
d’aproximació o utilitzar els tubs d’extensió. 
Jo, personalment, no tinc experiència en 
cap d’aquestes tècniques; per tant, deixaré 
que el Sr. Google us en faci els honors. 
 

Ara que ve la primavera és el millor 
moment per iniciar-se i fer moltes proves. 
Floretes, flors i florasses, i insectes de tots 
colors i mides per tot arreu. Només posant 
un peu a la natura, hi trobareu mil detalls 
per fer córrer la nostra creativitat, tan sols 
cal tenir temps i paciència, i sortir d’hora 
per atrapar el despertar del dia. 
 
En darrer lloc, un petit incís per recordar 
que no cal trencar ni moure res del seu lloc 
i que sempre hem d’estar alerta i vigilar on 
posem els peus. 
 
Bones fotos!! 

 
Rosa Matesanz Torrent 

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

► 
Pardal comú Passer 
domesticus, a la bassa del 
Dofí, el 19/02/19.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
◄ Corb marí gros 
Phalacrocorax carbo, 
badallant, als Estanys de 
Platja d'Aro. 20/02/19.  
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... de la Rosa Matesanz Torrent 
 
 
 
 

► 
Flor d’ametller Prunus dulcis,  Castell d'Aro, 
10/02/19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
◄ Mosques grosses Himantoglossum 
robertianum, a S’Agaró. 22/02/19. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

► 
Una de les primeres roselles Papaver 
rhoeas, a S’Agaró. 21/02/19.. 
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 ... d'en Carlos Alvarez-Cros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► 
Integrant-se al medi, a les 
Barnades, Santa Cristina 
d'Aro. 25/02/19. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◄ Pi pinyer Pinus pinea i suro Quercus suber 
enllaçats prop de can Perera, a Panedes, 
Llagostera. 18/02/19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

► 
Llagosta migradora Locusta 
sp., ovopositant a l'abocador 
de Solius, el 23/02/19. 
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... de la Mònica López García  
 
 
 
 

 ► 
Viudeta Iberis linifolia a la carretera de Tossa, 
Sant Feliu de Guíxols. 10/02/19. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

◄ Iris unguicularis a 
Monticalvari, Sant Feliu de 
Guíxols. 10/02/19. 
 
 
 

 

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.  
 
N'HI HA MÉS FORA QUE DINS... 
 
El nostre Grup es va crear al 1990. Contra 
tot pronòstic, de llavors ençà hem anat fent; 
sense obligacions imposades, sense 
compromisos inassolibles. Cadascú fent 
una mica el que volia, podia o li venia de 
gust en cada moment. Aquests dos o tres 
últims anys, alguns hem volgut donar una 
certa estructura al Grup i, poc a poc, ho 
anem aconseguint. En tot cas, s'ha volgut 
mantenir l'esperit que ens ha fet aguantar 
tants anys. El grau de compromís i de 

participació, el decideix cada qual i tothom 
hi és benvingut. Mica en mica, van sorgint 
noves iniciatives, enriquint-nos a tots 
plegats. Des d'aquí us voldria animar a 
això, a participar, a no tenir por a proposar 
projectes i a difondre el respecte i l'amor 
per la Natura. Feu conèixer el nostre Grup i 
les seves activitats, que el primer pas per 
estimar és conèixer. Hi ha molt de camp 
per córrer, que hi ha molta més gent fora 
de Grup que dins. 

  
Carlos Alvarez-Cros 

mailto:sterna@yahoogroups.com
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UNA IMATGE VAL MÉS QUE... 
 
 
 
 
 
 
 
El 22 de febrer, a Les Bernades de 
Santa Cristina d'Aro, l'Albert Mallol 
Camprubí, descobrí aquest gavià 
argentat Larus michahellis, mort en 
quedar enganxada en un pollancre la 
bossa de plàstic que li havia quedat 
enrotllada a una pota. Aquest ocell 
havia estat anellat  a la Planta de 
Compostatge dels Sots, a Sant Martí 
de Centelles (Barcelona) i havia estat 
observat a l'abocador d'Orís, a 
Osona, i, diverses vegades, a 
l'abocador de Solius.  
 
Una mort lenta i dura. I tot per una 
bossa de plàstic. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tot i que no sol ser freqüent, tampoc és rar 
observar gavians argentats (anellats o no) que 
volen feixugament arrossegant algun plàstic que 
se'ls ha enganxat a alguna part del cos, 
especialment a les potes. 
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STERNA EN ACCIÓ 
 

 
  A mitjan desembre, veié la llum 

el setè 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
A mitjans de desembre, 

SOS Costa Brava, plataforma 
de la que el nostre Grup forma 
part,  denuncià l'avanç del 
POUM de Santa Cristina d'Aro 
per «desproporcionat». Podeu 
ampliar la informació a: 
https://www.ccma.cat/tv3/alacart
a/telenoticies-comarques/sos-
costa-brava-denuncia-el-
creixement-desmesurat-del-nou-
poum-de-santa-cristina-
daro/video/5805133/ 
 
https://www.diaridegirona.cat/bai
x-emporda/2018/12/12/sos-
costa-brava-denuncia-creixement/951296.html 
 
https://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2018/12/13/sos-costa-brava-denuncia-
lavanc/951411.html 
 
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/10-administracions/1519543-sos-costa-brava-alerta-
del-nou-poum-cristinenc.html 
 

http://ocellvallridaura.000webhostapp.com/Sterna/Sterna.html
http://ocellvallridaura.000webhostapp.com/Sterna/Sterna.html
mailto:vallridaura@yahoo.es
mailto:sterna@yahoogroups.com
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/sos-costa-brava-denuncia-el-creixement-desmesurat-del-nou-poum-de-santa-cristina-daro/video/5805133/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/sos-costa-brava-denuncia-el-creixement-desmesurat-del-nou-poum-de-santa-cristina-daro/video/5805133/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/sos-costa-brava-denuncia-el-creixement-desmesurat-del-nou-poum-de-santa-cristina-daro/video/5805133/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/sos-costa-brava-denuncia-el-creixement-desmesurat-del-nou-poum-de-santa-cristina-daro/video/5805133/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/sos-costa-brava-denuncia-el-creixement-desmesurat-del-nou-poum-de-santa-cristina-daro/video/5805133/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/sos-costa-brava-denuncia-el-creixement-desmesurat-del-nou-poum-de-santa-cristina-daro/video/5805133/
https://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2018/12/12/sos-costa-brava-denuncia-creixement/951296.html
https://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2018/12/12/sos-costa-brava-denuncia-creixement/951296.html
https://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2018/12/12/sos-costa-brava-denuncia-creixement/951296.html
https://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2018/12/13/sos-costa-brava-denuncia-lavanc/951411.html
https://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2018/12/13/sos-costa-brava-denuncia-lavanc/951411.html
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/10-administracions/1519543-sos-costa-brava-alerta-del-nou-poum-cristinenc.html
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/10-administracions/1519543-sos-costa-brava-alerta-del-nou-poum-cristinenc.html
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El 14 de desembre, en 

Jaume Ramot feu una conferència 
titulada  L’estat dels rapinyaires 
nocturns de la Vall d’Aro, a la 
biblioteca municipal de Sant Feliu 
de Guíxols. 
 
 

 
 

 
El 15 de desembre s’arribà a un acord amb la Revista del Baix Empordà, per tal que 

alguns articles de la nostra revista puguin ser publicats en el seu web 
http://revistabaixemporda.cat/, fent esment del seu origen i difusió la nostra entitat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://revistabaixemporda.cat/
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El 19 de desembre 

s'inicien les obres d'una nova 
bassa a la zona de les Bateries 
de Sant Feliu de Guíxols. 
Aquesta iniciativa portada a 
terme per l'Ajuntament de la 
ciutat i el consoci Eudald Pujol, 
membre de la Societat 
Catalana d'Herpetologia, té 
com objectius recuperar la 
biodiversitat de la població 
d'amfibis d'aquest territori. A 
més, ajudarà a l'enfortiment 
d'altres poblacions animals i 
vegetals, més o menys lligades 
a l'aigua. El 26 de febrer es 
procedí a l'emplenament. Tot 
plegat una excel·lent notícia. 
 
 

 
 El 22 de desembre, Sterna participà en els tallers per mainada de Castell-Platja d’Aro, en 

el que es feren diferents 
manualitats. 
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El 23 de desembre, 

alguns membres del nostre 
Grup pujaren a la font del 
Ferro de Castell d'Aro, on 
muntaren un petit pessebre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
Com cada any, a primers de 

gener, es participà al cens anual 
d'aus aquàtiques i marines. 
Podeu consultar el resultat a 
l'enllaç: 
http://ocellvallridaura.000webhost
app.com/Censos/Censos.html 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El 17 de gener, al web dels Ocells de la 

vall del Ridaura 
(http://ocellvallridaura.000webhostapp.com/i
ndex.html), s'incorporà sengles reculls 
d'espècies de mamífers i d'amfibis detectats 
a la vall. 

 
 
 
 
 

http://ocellvallridaura.000webhostapp.com/Censos/Censos.html
http://ocellvallridaura.000webhostapp.com/Censos/Censos.html
http://ocellvallridaura.000webhostapp.com/index.html
http://ocellvallridaura.000webhostapp.com/index.html
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El 19 de gener, el company Albert Mallol 

ens oferí una de les seves sortides naturalistes. 
Aquesta vegada, a Roca Tosa, a Santa Cristina 
d'Aro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El 21 de gener veié la llum l'Anuari 

ornitològic i naturalístic de la vall del Ridaura 
(Costa Brava), 2018. El podeu trobar a:  
http://ocellvallridaura.000webhostapp.com/Anua
ris/Anuari_vall_Ridaura_2018.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ocellvallridaura.000webhostapp.com/Anuaris/Anuari_vall_Ridaura_2018.pdf
http://ocellvallridaura.000webhostapp.com/Anuaris/Anuari_vall_Ridaura_2018.pdf
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El 22 de gener, els Agents Rurals feren una visita a Puntabrava (Can Pey) a un xalet que 

es construia sense el  permís de 
Medi Natural, però sí amb el 
vistiplau de l'Ajuntament de 
Sant Feliu de Guíxols, sobre els 
penya-segats de les Mongetes, 
darrera la punta que defensa la 
cala Urgell per la banda de 
llevant. És una zona PEIN i està 
em zona ZEPA. Això vol dir que 
el permís és estrictament 
necessari. Els agents, de la mà 

de Sterna, trepitjaren els límits de 
la finca i situaren els nius d'aus 
protegides que hi ha sota mateix 
de la tanca perimetral, aixecant 
acta de tot plegat. 
 
El resultat fou la suspensió 
temporal de les obres: 
https://www.diaridegirona.cat/baix-
emporda/2019/02/09/suspenen-
obres-dun-xalet-
punta/961694.html  
http://www.elpuntavui.cat/territori/a
rticle/11-mediambient/1551291-
sant-feliu-atura-obres-per-la-cria-d-aus-a-punta-brava.html  
 

 
El 2 de febrer, el company Albert Mallol ens 

oferí una de les seves instructives sortides 
naturalistes. Aquesta volta, a les Barnades, a 
Santa Cristina d'Aro.   
 
 

 

https://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2019/02/09/suspenen-obres-dun-xalet-punta/961694.html
https://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2019/02/09/suspenen-obres-dun-xalet-punta/961694.html
https://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2019/02/09/suspenen-obres-dun-xalet-punta/961694.html
https://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2019/02/09/suspenen-obres-dun-xalet-punta/961694.html
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/1551291-sant-feliu-atura-obres-per-la-cria-d-aus-a-punta-brava.html
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/1551291-sant-feliu-atura-obres-per-la-cria-d-aus-a-punta-brava.html
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/1551291-sant-feliu-atura-obres-per-la-cria-d-aus-a-punta-brava.html


Sterna, la revista  008. Desembre/2018 – març/2019 

 

Pàgina 40 / 44 

 

 
El 9 de febrer, celebràrem 

el dinar anual de germanor del 
Grup de Natura Sterna. Tot un 
èxit d’assistència i d’intercanvi 
d’idees. També uns i altres 
posàrem cares a companys 
que només coneixíem a través 
de les diferents xarxes socials. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L'11 de febrer, al web 

dels Ocells de la vall del 
Ridaura  
(http://ocellvallridaura.000w
ebhostapp.com/index.html), 
s'incorporà un primer recull 
d'arbrat singular detectat a 
la vall. 
 
Aquest recull és molt 
incomplet i necessita la 
col·laboració de tothom per 
tal de recollir aquells arbres 
i formacions arbòries de 
característiques singulars 
(espècie, edat, grandària, 
etc.)  En principi, és tan 
simple com enviar un 
correu a 
grupnaturasterna@gmail.co
m o a 
vallridaura@yahoo.es, amb el nom de l'arbre, la localització (a ser possible amb coordenades), 
una imatge i qualsevol comentari que es cregui oportú. Animeu-vos, que aquesta informació 
podria sevir per salvar la vida d'algun d'aquests arbres. 

http://ocellvallridaura.000webhostapp.com/index.html
http://ocellvallridaura.000webhostapp.com/index.html
mailto:grupnaturasterna@gmail.com
mailto:grupnaturasterna@gmail.com
mailto:vallridaura@yahoo.es
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El 17 de febrer, el nostre Grup col·laborà 

amb altres entitats (el Centre Excursionista 
Montclar, la Manduca Cooperativa, l’Agrupació 
de Defensa Forestal Gavarres-Marítima, 
Protecció Civil, GBI Grup i l’empresa eco-
friendly Sloppy Tunas, a més de l’Ajuntament 
de Castell-Platja d’Aro) en la neteja  popular de 
la zona de la desembocadura del Ridaura - 
Pinell. 
 
Es recollí més de 2,3Tn de deixalles: 
 
850 Kg de plàstics 
600 Kg de rebuig 
260 Kg de vidre 
600 Kg de material voluminós. 
 
 

 
Alguns mitjans de comunicació se'n feren ressò: 
 
https://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/1557288-retiren-2-3-tones-de-brossa-
a-la-zona-del-ridaura-a-platja-d-aro.html 
http://www.tvcostabrava.com/redaccio/medi-ambient/sostenibilitat/exit-de-la-neteja-de-la-vall-
daro-  
 
En podeu veure un vídeo a: 
 
https://es-es.facebook.com/Grup-de-Natura-Sterna-164351910300211/ 

https://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/1557288-retiren-2-3-tones-de-brossa-a-la-zona-del-ridaura-a-platja-d-aro.html
https://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/1557288-retiren-2-3-tones-de-brossa-a-la-zona-del-ridaura-a-platja-d-aro.html
http://www.tvcostabrava.com/redaccio/medi-ambient/sostenibilitat/exit-de-la-neteja-de-la-vall-daro-
http://www.tvcostabrava.com/redaccio/medi-ambient/sostenibilitat/exit-de-la-neteja-de-la-vall-daro-
https://es-es.facebook.com/Grup-de-Natura-Sterna-164351910300211/
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 El 22 de febrer, el nostre Grup torna a ser 
notícia en denunciar un altre atropellament d’un 
duc de la C-31, en plena època de cria (vegeu: 
https://es-es.facebook.com/Grup-de-Natura-Sterna-
164351910300211/). No entenem què espera 
l’administració per posar en marxa les mesures 
correctores adients, ja que té a les seves mans 
l’estudi corrector.  
 
https://www.diaridegirona.cat/baix-
emporda/2019/02/21/set-ducs-moren-vuit-
anys/964122.html 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
El 9 de març, el nostre Grup, juntament amb 

altres entitats, promogué una jornada de 
formació: La fauna vertebrada de la Vall d'Aro, 
que tingué lloc a la sala d'actes de l'ajuntament de 
Santa Cristina d'Aro. Els ponents foren Eudald 
Pujol Buxó, Jaume Ramot García, Carlos Alvarez-
Cros i Josep Ma Bas Lay.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es-es.facebook.com/Grup-de-Natura-Sterna-164351910300211/
https://es-es.facebook.com/Grup-de-Natura-Sterna-164351910300211/
https://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2019/02/21/set-ducs-moren-vuit-anys/964122.html
https://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2019/02/21/set-ducs-moren-vuit-anys/964122.html
https://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2019/02/21/set-ducs-moren-vuit-anys/964122.html
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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 

 
                        

 

 

La granota. 

 

 
 

I A B I S B O I O R E C R A

L B E A E G R A N O T A I R

A F I S A L T S A E P B E I

A C N F E E A E M U R E C O

U N S C M U T P I Q U T R T

G U E G I A E E S T O P A C

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

A I T D A R R I A S A O R I

R T E T A D A E O P E S Z I

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

U R E Z D E A R N O L T E I

A E I A T U G A U T E E A L

E L I S O S S O R G P A C A

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

mailto:sterna@yahoogroups.com
mailto:sterna@yahoogroups.com
mailto:sterna@yahoogroups.com
https://es-es.facebook.com/Grup-de-Natura-Sterna-164351910300211/
https://es-es.facebook.com/Grup-de-Natura-Sterna-164351910300211/
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CONTRAPORTADA: ART I NATURA.  

 
Us presentem una obra xocant i 
controvertida, tot i més pel fet d'haver estat la 
portada d’un llibre de contes per infants 
titulada la “La Bellesa i la Bèstia” publicat al 
1875. L’autor Walter Crane (1845 - 
1915),  ha estat reconegut com 
l’artista i creador de llibres per a nens 
més prolífic i influent de la seva 
generació. La primera versió del conte 
que avui coneixem com La Bella i la 
Bèstia, s’atribueix a la escriptora 
francesa Gabrielle-Suzanne Barbot de 
Villeneuve (1695 - 1755). 
  
Estem davant d’una portada de llibre, 
acolorida i meticulosament detallada, 
que representa a una dona jove (la 
bellesa), abillada amb vestits 
victorians, que reconforta a un porc 
senglar de potents ullals, moribund i 
que porta un bonic vestit vermell, 
estirat en un camp de flors al mig d’un 
bosc dens. Dues mones vestides 
elegantment porten uns flascons de vi 
(ofrena que a l’època es feia a la gent 
noble i de la família reial), observant 
preocupades com la vida de la 
“bèstia” està pendent d’un fil. 
 
Molts contes infantils de l’època, però 
també actuals, retraten animals que 
copien característiques i 
comportaments humans: enraonen, 
caminen erectes, vesteixen i habiten cases 
com les nostres. Durant els darrers segles, 
multitud de narracions i mites ens mostren 
als animals com si fossin humans, amb la 
pretensió d’ajudar-nos a entendre i narrar als 
nens el món dels animals i la Natura. Això té 
especial sentit per les persones que estimen 
o simplement han viscut a prop d'animals 
domesticats i salvatges durant segles. 
 
De fet, cal dir clarament que avui dia confiem 
en les “bèsties” per alimentar-nos, 
transportar i treballar sobre tot al camp. Però 
també per substituir-nos en els experiments 
científics i mèdics o com a companys i 
protectors i fins i tot com a models artístics. 
 
El concepte actual de Salut, connecta 
directament la salut dels humans amb la dels 
animals i el medi ambient. La interacció amb 
animals és una part integral de les nostres 
vides tant a nivell de professionals com de 

consumidors i usuaris d’aliments. Les dites 
“zoonosis” són malalties infeccioses que 
poden transmetre’s de manera natural entre 
els animals vertebrats i els humans i, per 

tant, són la inevitable conseqüència de les 
relacions i interaccions entre animals i 
persones. Poden ser provocades per virus, 
bactèries, paràsits i fongs i es considera que 
mes del 60% de les malalties infeccioses en 
humans també es donen en els animals. Es 
per això que és fonamental saber quins 
animals, tant domèstics, salvatges o criats 
per produir aliments poden transmetre 
zoonosis. 
 
Els humans tenim una llarga història de caça 
legal i il·legal i de comerç amb fauna i flora. 
Però també des de fa molt de temps estimem 
als animals i els hi professem cert tipus de 
idolatria, culte i, fins i tot, d’amor. És a dir, les 
relacions i el comportament que tenim els 
humans amb els animals és contradictori, 
però certament no ens podem passar sense 
ells. Per tant lo més assenyat es protegir-los, 
doncs si els fem desaparèixer, els trobarem a 
faltar. 

Temi Vives 


