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SUMARI 
 Josep Quintana, premi Bartomeu Darder 2012  

La Societat d’Història Natural de les Balears ha atorgat el Premi Bartomeu Darder, de 
l'any 2012, en la seva 15a edició, al doctor Josep Quintana, pel treball Nuralagus rex, 
gen. et sp. nov., an endemic insular giant rabbit from the Neogene of Minorca (Balearic 
Islands, Spain), publicat al Journal of Vertebrate Paleontology. 

El premi es lliurarà al doctor Josep Quintana, el dia 7 de juny, dia de l’Assemblea General 
Ordinària de la Societat. 

 

VI Jornades del Medi Ambient  

Les properes Jornades del Medi Ambient tindran lloc a Palma, a la Universitat de les Illes 
Balears, els dies 16, 17 i 18 d’octubre de 2013, entre les 9 i les 21 h. 

Les Jornades s’estructuraran en una conferència inaugural, 8 sessions temàtiques i una 
taula rodona final; el darrer dia es realitzarà una sortida al camp. Les comunicacions orals 
s’emmarcaran en una de les sessions temàtiques: Ciències de la terra, Fauna, Flora, 
Recursos terrestres, Recursos marins, Educació ambiental, Patrimoni naturalístic o Espais 
naturals. 

El programa definitiu i l’horari es facilitarà a la web de la Societat: 

www.shnb.org/SHN_jornadesJMA6 

 Logotip de les Jornades, disseny de Lluís Fiol. 

 

(Continua a la pàg. 5) 
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L’Assemblea General Ordinària de la Societat, corresponent a l’any 2013, tindrà lloc el 
proper 7 de juny, al local de la Societat, a les 19:00 h en primera convocatòria i a les 19:30 
h en segona convocatòria. 

Aquest any hi haurà eleccions per a la renovació dels següents càrrecs: Vicepresident, 
Bibliotecari i Vocal II. 
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ADRECES 
ELECTRÒNIQUES 
DELS SOCIS 

Les sortides de la Societat: conèixer el peix fresc  

A principis del mes de febrer passat, va tenir lloc 
una de les sortides de la Societat, Conèixer el peix 
fresc, activitat que va dirigir el nostre president, 
Antoni M. Grau . L’activitat va consistir en una 
sessió teòrica a la Societat i una visita a un mercat 
de peix de Palma, concretament el mercat de 
l’Olivar. 

La presentació d’Antoni M. Grau fou prou 
interessant i ens va donar les pautes de com es pot 

reconèixer el peix fresc, la qual cosa va originar un suggestiu debat que va continuar 
durant la visita al mercat. 

   
Antelm Ginard 

 

Les sortides de la Societat: Son Real, la seva riqu esa 
arqueològica i natural  

Els socis que ho desitgin a 
partir d’ara podran rebre les 
circulars de la Societat i les 
convocatòries d’activitats 
per correu electrònic. 

D’aquesta manera volem fer 
més àgil la comunicació 
entre la Societat i els socis i 
també reduir la despesa de 
paper. 

Els socis que disposin 
d’adreça electrònica la 
poden fer arribar a la 
Societat, a l’adreça: 

dvicens7@hotmail.com 

QUINS DIES OBRE LES 
PORTES, LA 
SOCIETAT?  

La Societat obre tots els 
dilluns, des de les 17 h fins a 
les 20:00 h, excepte el mes 
d’agost. 

 El passat 27 d’abril, la Societat va visitar la finca 
pública de Son Real (Santa Margalida), finca que 
fou adquirida pel Govern de les Illes Balears l’any 
2004. La visita, amb el títol de Son Real, la seva 
riquesa arqueològica i natural, va ser guiada pels 
nostres socis Damià Ramis i Guillem X. Pons. 

Vam visitar la necròpoli talaiòtica de la Punta des 
Fenicis, un dels punts arqueològics més importants 
de les nostres illes, on Damià Ramis ens va parlar de 

les restes humanes que s’hi han trobat. A continuació, també es visità una cova funerària i 
un sepulcre megalític. 

 

Durant el recorregut, es van fer una sèrie d’aturades en què Guillem X. Pons ens va parlar 
dels diversos ecosistemes que podem trobar a la finca, com ara, sistema dunar, garriga, 
alzinar, pineda, etc. També es va parlar de l’extracció de marès a les pedreres. 

 
Antelm Ginard 
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Novetats sobre l’espinós ( Gasterosteus aculeatus) a Mallorca  
 

MONOGRAFIA 19 

  L’espinós o jonquet és un petit peix 
(excepcionalment pot arribar als 8 cm en 
les poblacions del nord d’Europa) propi 
d’aigües marines somes i de cursos lents 
d’aigües dolces amb molta vegetació. 

La seva presència a Mallorca es coneix 
des de 1978, quan el nostre consoci Xisco 
Riera va capturar-ne alguns exemplars a 
s’Albufera de Mallorca (Riera, F., 1980, 
Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 24: 109-
111) i ja va posar de manifest que la 
varietat aquí present, desproveïda 
totalment d’escuts ossis externs, era 
exclusivament dulciaqüícola. Aquesta 
circumstància feia difícil explicar el seu 
origen, així que gairebé tothom va 
considerar que es tractava d’una espècie 
introduïda, igual que la resta de peixos 
d’aigua dolça que tenim a les Balears. 

Vint anys després, a la Llista Vermella de 
Peixos de les Balears (Mayol et al., 2000, 
Quaderns de Pesca, 4, www.caib.es), els 
seus autors consideren que es tracta d’una 
espècie “la presència de la qual és 
probablement natural” atenent que la seva 
àrea de distribució inclou totes les zones 
continentals pròximes i altres grans illes 
mediterrànies, però sense cap altre prova 
més que la seva intuïció. 

Recentment, hem tingut coneixement 
d’una comunicació de Kay Lucek i Ole 
Seehausen, de la Universitat de Berna, 
“On the status and genetic relationship of 
the threespine stickleback (Gasterosteus 
aculeatus) population in Albufera, 
Mallorca”, en el qual s’analitza l’ADN 
mitocondrial d’espinosos capturats a 
Mallorca i es compara amb el de diversos 
llocs de l’Europa central, de la 
 

 Mediterrània (entre d’altres, Còrsega i 
Sardenya) i d’Islàndia. També s’analitzen 
altres aspectes de la seva biologia, tals 
com la morfologia i la merística o 
l’alimentació. 

La principal conclusió que se’n deriva és 
que els espinosos de Mallorca són 
autòctons i no introduïts per l’home, i 
estan altament diferenciats genèticament 
de la resta de poblacions estudiades. 
Segons aquests autors, l’origen més 
probable d’aquesta població és a partir 
d’un esdeveniment de colonització durant 
la darrera glaciació, de forma similar amb 
el que passa amb les poblacions del sud de 
França i de la Península. 

No obstant això, els espinosos de 
Mallorca tenen fortes semblances 
fenotípiques i ecològiques als d’altres 
poblacions mediterrànies. Destaquen, per 
exemple, l’adaptació a alimentar-se 
preferentment de preses bentòniques i no 
planctòniques o la pobresa en elements 
morfològics defensius (plaques i espines). 
Tot i això, els espinosos de Mallorca 
presenten una talla de primera maduresa 
molt petita, mostrant indicis de nanisme, i 
tenen la particularitat que crien a l’hivern. 

Aquestes novetats necessàriament tindran 
conseqüències en matèria de conservació, 
atès que ens trobam davant d’una població 
relicta d’un vertebrat autòcton confinada a 
una única localitat (això sí, protegida per 
un parc natural), cosa que, salvant les 
distàncies, ens evoca la troballa del 
ferreret fa 30 anys. 

Antoni M. Grau 

El grup de recerca en 
Biogeografia, Geodinàmica i 
Sedimentació de la Mediterrà-
nia Occidental de la UIB 
(BIOGEOMED), ha publicat 
el llibre La gestión integrada 
de playas y dunas: expe-
riencias en Latinoamérica y 
Europa (2012), que forma 
part de les monografies de la 
Societat, concretament la 
número 19. 

El volum recull 25 treballs de 
60 autors internacionals que 
ofereixen una visió àmplia de 
la gestió litoral i la seva 
relació amb els usos turístics i 
recreatius costaners a les illes 
Balears, Catalunya, les illes 
Canàries, Astúries, Cantàbria, 
Itàlia, França, Perú, Mèxic, 
Brasil i Argentina. 

El llibre l’han coordinat els 
investigadors: A. Rodríguez-
Perea, G.X. Pons, F.X. Roig-
Munar , J.Á. Martín-Prieto , 
M. Mir-Gual , i J. A. 
Cabrera. 

 

Font: UIB 

COL·LABORACIÓ AMB 
LA CIRCULAR  

 

 

Recordau que podeu aportar 
a la circular els comunicats 
que puguin ser d’interès pels 
socis. Per això heu de fer 
arribar l’escrit al Secretari de 
la Societat, Damià Vicens,  a 
l’adreça de correu electrònic: 

dvicens7@hotmail.com 
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 Nota sobre la floració de praderies de Posidonia oceanica 2012 
a les Balears  

JOAN MARCH 
NOGUERA, 
NOU ACADÈMIC 
NUMERARI DE LA 
REIAL ACADÈMIA DE 
MEDICINA DE LES 
ILLES BALEARS  

 

El passat 22 de març de 
2013, va ser nomenat 
Acadèmic Numerari de la 
Reial Acadèmia de Medi-
cina de les Illes Balears, el 
nostre consoci, Molt 
Il· lustre Sr. Dr. Joan 
March Noguera. 

A l’acte, el nou Acadèmic 
Numerari, llegí el discurs 
titulat Joan Gamundí, 
Apotecari i Naturalista. 

En nom de la Reial 
Acadèmia, contestà al reci-
piendari l’Acadèmic Nume-
ràri , també consoci nostre, 
Molt Il· lustre Sr. Dr. 
Francesc Bujosa Homar. 

 

 

La reproducció de les fanerògames 
marines com la Posidonia oceanica és un 
fenomen relativament complex, ja que es 
poden multiplicar tant asexualment 
(reproducció clonal) com sexual 
mitjançant flors. El corrent d’opinió 
general és que, comparada amb la 
reproducció asexual, la reproducció 
sexual juga un paper modest (Hemminga 
i Duarte, 2000) en la demografia de 
l’espècie, atès que, a pesar de comptar 
amb adaptacions al medi aquàtic como la 
pol· linització hidròfila, l’èxit d’aquest 
tipus de reproducció és molt inferior que 
en les plantes terrestres. 

Les floracions en praderes de Posidonia 
són, a la Mediterrània occidental, 
episodis de gran variabilitat interanual 
(Giraud, 1977; Pergent et al., 1989; 
Balestri, 2004) i l’escassesa 
d’observacions havia dut a pensar que 
eren més ocasionals del que succeeix 
realment. En els últims 20 anys el 
nombre d’observacions ha crescut 
paral· lelament a l’esforç d’observació 
(Thelin i Boudouresque 1985; Buia i 
Mazzella, 1991; Balestri, 2004), i sabem 
que, almanco a Balears, hi ha flors molts 
d’anys. Tot i això, els episodis de 
floracions massives, com el de la tardor 
de 2003, quan el 80% de les praderes 
mostrejades van florir, succeeixen molt 
espaiats en el temps. Alguns autors 
suggereixen cicles de l’ordre d’una 
vegada per dècada (Pergent et al., 1989), 
mentre que d’altres han citat floracions 
en praderes en anys consecutius (Buia i 
Mazzella 1991; Semroud, 1993; Balestri i 
Cinelli, 2003). 

Així, a les Balears, a la tardor del 2012 
s’ha produït una nova floració massiva 
similar a les ocorregudes a les tardors 
dels anys 1994 i 2003, quan es produïren 
floracions generalitzades a tota la 
Mediterrània occidental. En concret, la 
intensitat de la floració (FI) registrada en 
praderes de Mallorca ha estat de 
0.05±0.01 (SE) inflorescències·feix-1 a 
l’inici de la floració, en octubre i de 
0.26±0.05 (SE) inflorescències·feix-1 en 
plena temporada, al novembre. Tot i no 
superar les dades de 2003 (amb una FI de 
0,45 ± 0,04 (SE)), sí que dupliquen la 
mitjana mundial de 0,11 ± 0,02 (SE) 
inflorescències·feix-1. 

 

 
Caló des Monjo (Mallorca), novembre 2012, detall 
de les flors. Autora: Elvira Álvarez. 

A pesar de l’acumulació d’informes 
sobre flors a la Mediterrània (per 
exemple Thelin i Boudouresque, 1985 o 
Panayotidis i Liapi, 1990) i dels estudis 
sistemàtics en el temps (Pergent et al., 
1989; Buia i Mazzella, 1991; Bussotti i 
Guidetti, 1996; etc.), els patrons a gran 
escala, espacial i temporal, que controlen 
la floració de P. oceanica encara són poc 
coneguts i la informació disponible és 
fragmentària. Els mecanismes que 
provoquen els esdeveniments extraordi-
naris de floració generalitzada, 
necessàriament han d’estar vinculats a 
factors ambientals de gran escala, el 
principal dels quals seria la temperatura 
de l’aigua de la mar (Giraud 1977; Boyer 
et al., 1996). De fet, sovint s’han associat 
a estius especialment càlids (Stoppelli i 
Peirano, 1996; Balestri i Vallerini 2003, 
Díaz-Almela et al., 2005), com en 2003, 
quan la gran floració es produí desprès 
de l’estiu més calent registrat a Europa 
en els últims 500 anys (Luterbacher et 
al., 2004).  

 

Caló des Monjo (Mallorca), novembre 2012. 
Autora: Elvira Álvarez. 

L’existència de xarxes de seguiment a 
llarg termini, com la “Xarxa de 
vigilància de las praderes de Posidonia 
oceanica” que tenim a les Balears és 
clau, ja que són eines imprescindibles 
per a la detecció i anàlisi d’aquesta casta 
de fenòmens. 

Antoni M. Grau 
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VI Jornades del Medi Ambient  
 DONACIÓ ANDREU 

MUNTANER 

  
Les publicacions donades 
fins ara pel nostre President 
d’Honor Sr. Andreu 
Muntaner  s’han acabat de 
catalogar. En total es tracta, 
si incloem totes les remeses 
des de l’any 2008, de 1280 
publicacions, entre llibres, 
revistes, separates i mapes. 

Destaquen les nombroses 
separates sobre quaternari, 
llibres clàssics de geologia i 
separates i llibres històrics 
sobre geologia de les Illes 
Balears. Però pel volum de la 
donació podeu deduir que la 
temàtica és molt més extensa. 

Martín Llobera 

BOLLETÍ 54 (2011)  

(Continua de la pàg. 1) 

COMUNICACIONS 

Es podran presentar comunicacions orals i 
pòsters. Les comunicacions orals tindran 
una durada de 10 a 15 minuts. 

Es podran aportar comunicacions 
presentades a altres congressos o jornades 
sempre que es faci explícit a la 
comunicació. El comitè científic 
seleccionarà les comunicacions a 
presentar. Si es presenten moltes 
comunicacions, ja aparegudes a altres 
reunions, el comitè pot decidir seleccionar 
només aquelles més representatives. Les 
comunicacions originals tindran 
preferència sobre les que ja s’han 
presentat a altres fòrums. 

L’idioma de les comunicacions podrà ser 
català, castellà o anglès. Les 
comunicacions s’hauran d’exposar durant 
els dies de les Jornades per part d’algun 
dels autors. 

S’editarà un llibre amb els resums de les 
comunicacions i ponències. Els resums de 
les comunicacions hauran de tenir una 
extensió màxima de 1200 paraules, 
incloent-hi títol, autors, adreça dels 
autors, resum pròpiament dit (aprox. 2 
pàgs.) i podran incloure alguna figura 
il· lustrativa del text. Aquest resum 
s’haurà d’enviar a la secretaria de les 
Jornades en format digital, abans del 30 
de setembre de 2013; prèviament, un 
dels autors haurà d’haver formalitzat la 
inscripció a les Jornades. 

SECRETARIA DE LES 
JORNADES 

Societat d’Història Natural de les Balears. 

Carrer Margarida Xirgu, 16, baixos. 

07011 Palma 

Telèfons:  971 172 846  o  971 733 345  

Guillem X. Pons 

e-mail: publicacions@shnb.org 

web: 
www.shnb.org/SHN_jornadesJMA6 

 

 INSCRIPCIÓ 

La inscripció a les jornades es podrà fer 
fins el dia 14 d’octubre de 2013.  

Quota amb presentació de comunicació:  

Soci SHNB: ..............60 € 

Estudiant UIB: .........60 € 

Quota ordinària: .....100 € 

Quota sense presentació de comunicació:  

Soci SHNB: ..............30 € 

Estudiant UIB: .........30 € 

Quota ordinària: .......60 € 

La inscripció permet sol· licitar un 
certificat d’assistència. 

Si no se sol· licita un certificat 
d’assistència, l’entrada és lliure i no cal 
fer inscripció. 

S’han sol· licitat a la UIB crèdits de lliure 
configuració. 

FORMALITZACIÓ DE LA 
INSCRIPCIÓ 

1) Fer l’ingrés corresponent al compte 
corrent: 
 
2056-0007-80-4102001612 
 
de Colonya, Caixa de Pollença, tot 
especificant clarament l’objecte i la 
persona inscrita. El justificant d’ingrés 
s’ha d’enviar per email a: 

jornades@shnb.org 
 

2) Emplenar el full d’inscripció de la 
pàgina següent i enviar-lo per email a: 
 
jornades@shnb.org 
 
o fer la inscripció a la web 
www.shnb.org/SHN_jornadesJMA6 
 

3) Rebreu un correu electrònic amb la 
confirmació de la inscripció. 

 

 

Ja es pot consultar el Bolletí 
núm. 54, de la Societat, de 
l’ any 2011, al web de la 
Universitat de les Illes 
Balears (UIB): 

http://ibdigital.uib.cat 

i també al web de Revistes 
Catalanes amb Accés Obert 
(RACO): 

http://www.raco.cat 

 
A la Societat tenim un 
exemplar del Bolletí en paper 
per a cada soci. Com a 
mesura d'estalvi agrairíem 
que cada soci passàs a 
recollir el seu exemplar al 
local de la Societat; els socis 
que no puguin passar per la 
Societat o que resideixen fora 
de Mallorca, ens poden 
avisar o bé mitjançant un 
email o bé per telèfon i els ho 
farem arribar per correu. 
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FULL D’INSCRIPCIÓ VI JORNADES DEL MEDI AMBIENT 

Llinatges: ...............................................................................................................................  

Nom: .......................................................................................................................................  

Adreça: .......................................................................... CP: ...............................................  

Localitat: ...............................................................................................................................  

Telèfon/Fax: ..................  Professió: ....................................................................................   

E-mail: ...................................................................................................................................  
 

����   Soci de la Societat d’Història Natural de les Balears: 60 € 

����   Estudiant de la Universitat de les Illes Balears: 60 € 
Amb presentació 

de comunicació 

����   Ordinària: 100 € 

����   Soci de la Societat d’Història Natural de les Balears: 30 € 

����   Estudiant de la Universitat de les Illes Balears: 30 € 

Quotes 

Sense presentació 

de comunicació 

����   Ordinària: 60 € 

 Presentació de comunicació 

����   Oral          ����   Pòster          ����   No en presenta 

Títol: .......................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................  

 

Autors: ...................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................  

 

 Sessió: 

  ����   Ciències de la terra           ����   Fauna           ����   Flora           ����   Recursos terrestres 
 
  ����   Recursos marins           ����   Educació ambiental           ����   Patrimoni naturalístic       
 
  ����   Espais naturals 
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Dol per la mort de la Rectora de la Universitat de les Illes 
Balears, doctora Montserrat Casas Ametller (1955-20 13) 

 COL·LECCIÓ DE 
VERTEBRATS DELS 

PARES TEATINS 

  Alguns dels socis de la Societat 
compaginam la nostra passió naturalística 
amb la feina a distints departaments de la 
Universitat de les Illes Balears i teníem 
com a Rectora de la Universitat de les 
Illes Balears a na Montserrat Casas. El 
passat 30 de març, de forma sobtada per a 
molts de nosaltres, ens va deixar. Ens va 
deixar fent feina fins al seu últim alè. 
Treballadora constant, lluitadora per la 
cultura d’aquest país, defensora d’una 
universitat pública i de qualitat. 

 

 Malgrat la seva formació, catedràtica de 
Física Atòmica, Molecular i Nuclear (des 
de 1994), abraçà i estimulà altres 
disciplines. Igual que molts de nosaltres, 
fou defensora del patrimoni científic, i va 
encapçalar juntament amb en Felicià 
Fuster, la creació d’un Museu de la 
Ciència i de la Tècnica de les Illes 
Balears. Junt amb la Societat, i altres 
entitats, participà amb les jornades 
commemoratives de l’eclipsi de Sol de 
2005, amb l’any Darwin de 2009 i va 
estar també present en la inauguració de 
les Jornades del Carst de 2011. 

Els qui la coneguérem l’enyorarem i la 
tindrem present sempre a la nostre 
memòria. 

 

 

Guillem X. Pons 

Tast de vins negres mallorquins d’agricultura ecolò gica  

 
Aquesta és la tercera vegada que es fa un 
tast de vi a la Societat, en aquesta ocasió 
de vins negres mallorquins d’agricultura 
ecològica. Novament la iniciativa va ser 
del nostre consoci Guillem Vicens, bon 
coneixedor del món del vi i secretari de 
l’Associació de Vi Primitiu de Pollença. 

 

En aquesta ocasió, dia 7 de desembre del 
passat any, vàrem gaudir de quatre vins 
 

 

 

excel· lents de Mallorca. Per a arrodonir el 
tast vàrem sopar de porcella rostida i 
d’ensaïmada. 

 

Damià Vicens 

 El 18 de desembre de 2012 es 
va realitzar el trasllat de la 
col· lecció de vertebrats 
taxidermitzats, propietat dels 
Pares Teatins, cap a la 
Societat. 

 

La col· lecció, constituïda 
majoritàriament per aus, es 
trobava al Col· legi de Sant 
Alfons, al carrer del Vi de 
Palma. 

 

A la Societat s'ha fet un 
inventari de la col· lecció, 
tasca de la qual s'han 
encarregat Joan Miquel 
Gonzàlez, Miquel McMinn  
i Gabriel Sevilla. 

 

Damià Vicens 
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ELS NOSTRES NATURALISTES: 
DAMIÀ CRESPÍ I BESTARD (PALMA, 1968) DONACIÓ JOAN 

GAMUNDÍ 

Durant aquest any 2013 hem 
rebut la donació de publica-
cions i preparacions de Joan 
Gamundí, apotecari, expert 
en diatomees i un dels 
fundadors de la Societat 
d’Història Natural de les 
Balears. La donació l’ha fet 
la seva neta, Joana 
Gamundí. Es tracta de 112 
publicacions enquadernades. 
Hi ha sobre tot llibres de 
diatomees de finals del segle 
XIX i inicis del XX, però 
també llibres de farmàcia i 
alguns articles sobre Balears 
més moderns. Les publica-
cions ja s’han catalogat. 
Així mateix hem rebut una 
extensa col· lecció de prepa-
racions microscòpiques de 
diatomees. 

Joan Gamundí fou soci 
fundador de la Societat, 
quan fou filial de la Real 
Sociedad Española de 
Historia Natural. 

I fou ell qui, el 10 de gener 
de 1948, en una reunió de 25 
naturalistes, a la seu del 
Col· legi Oficial de Farma-
cèutics, va suggerir la 
creació d'una junta que es 
preocupés dels problemes de 
la naturalesa de les Illes 
Balears. Amb molta deter-
minació va proposar que la 
presidís Miquel Massutí 
(1902-1950), com a vicepre-
sident Guillem Colom, com 
a tresorer l'apotecari Llorenç 
Garcias (1885-1975) i com a 
secretari el botànic Pere 
Palau (1881-1956). Al final 
de la reunió va quedar 
constituïda la Secció 
Baleàrica de la Real 
Sociedad Española de 
Historia Natural, embrió de 
l’actual Societat d'Història 
Natural de les Balears. 

Martín Llobera i Guillem X. Pons 

 

En Damià es va llicenciar en Geologia a 
la Universitat de Barcelona l’any 1991. 
El curs 92-93 va fer les pràctiques del 
CAP, actualment màster de formació del 
professorat, a l’Institut Joan Alcover 
(Palma), on conegué Damià Vicens. Un 
poc més tard, a través del Museu de 
Ciències Naturals de Sóller es posà en 
contacte amb altres naturalistes, com ara, 
Vicenç Pla, Lluc Garcia, Àngel Ginés, 
Francesa Bennàssar, Magdalena Vicens o 
Joan Arbona. 

Als inicis de la seva etapa com a 
naturalista va realitzar diversos treballs 
amb col· laboradors del Museu de 
Ciències Naturals i investigadors de la 
UIB amb els quals inicià una llarga 
amistat. 

En Damià va participar activament a 
finals d’estiu de 1995 amb el grup 
d’espeleòlegs que va decidir realitzar 
l’estudi sistemàtic del carst de la serra de 
na Burguesa. Paral· lelament va formar 
part de la junta de publicacions de la 
revista Endins, dirigida per l’editor, 
aleshores poc conegut, Francesc Gràcia. 

Gràcies a la seva afició a l’espeleologia 
ha publicat diversos treballs amb 
naturalistes, com ara, M. À. Barceló, M. 
Vadell, P. Bover, J. A. Rosselló, G. X. 
Pons o F. Gràcia. 

 
A la serra de na Burguesa, gener de 2010. 

Ha fet multitud de topografies de les 
coves de la serra de na Burguesa i ha 
participat a una dotzena de treballs de 
espeleologia descriptiva. També ha 
participat en treballs que tenen a veure 
amb la mineria del guix d’aquesta serra, i 
en mines de Menorca; en aquesta darrera 
ocasió amb el naturalista i fotògraf Tony 
Merino. 

No només ha estudiat coves del típic 
endocarst mallorquí, també ha estudiat 
coves litorals, sobretot del litoral 
 

 d’Alcúdia i de Llucmajor, realitzant 
importants observacions sobre la geolo-
gia, geomorfologia i paleontologia del 
Quaternari. 

El destí ha fet que estàs present, 
juntament amb el dos firmants de l’article 
-la qual cosa indica la quantitat 
innombrable de sortides de camp 
conjuntes- a la troballa del Myotragus 
balearicus de la cova des Coral· loides 
l’any 2008, i més recentment, a un dels 
jaciments més importants i transcenden-
tals, descoberts en els darrers 30 anys a 
les Illes Balears, el jaciment de na 
Burguesa I, on hi ha una fauna de 
vertebrats terrestres molt peculiar i 
interessant del Miocè superior, i que 
hores d’ara ho estudia el seu company 
Pere Bover. 

Des de finals de 1993 fins a inicis de 
1999 va treballar a una empresa privada 
com a hidrogeòleg, període en el qual va 
realitzar un curs de postgrau de 
hidrologia subterrània a Barcelona l’any 
1997. El seus coneixements en aquest 
camp han fet que participàs a L’Estat del 
Medi Ambient de l’any 1997 en un 
apartat de hidrogeologia i publicàs un 
capítol, amb col· laboració amb Damià 
Perelló, titulat Problemàtiques 
associades a l'explotació dels aqüífers a 
l'illa de Mallorca en una obra ja clàssica 
com és Els aspectes geològics de les Illes 
Balears, editada per Joan J. Fornós, l’any 
1998. 

 

Després d’acabar les tasques de topografia, a la 
cova des Rafal des Porcs, l’any 2011. En Damià 
Crespí (a la dreta) juntament amb en Francesc 
Gràcia. 

(Continua a la pàgina següent) 
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DAMIÀ CRESPÍ I BESTARD (PALMA, 1968) 
 

 ACTIVITATS EN 
PREPARACIÓ 

  
(Continua de la pàgina anterior) 

A finals del 2001 va començar la seva 
tasca docent com a professor interí de 
educació secundària de Biologia i 
Geologia. Les oposicions de professor de 
secundària les va aprovar l’any següent, el 
2002. Si més no, el curs 91-92 ja havia 
impartit Geologia de COU al col· legi 
Caspe de Barcelona i també havia exercit 
la docència a la Universitat de Barcelona, 
aquell mateix curs, al Departament de 
cristal· lografia i mineralogia. 

 

Damià Crespí, en una excursió per Benàtiga, any 
2013. 

En Damià és un naturalista polièdric i una 
de les seves cares és l’astronomia; l’any 
1992 al III Congreso Geológico de 
España va presentar en col· laboració una 
ressenya sobre els recursos minerals de la 
Lluna. Anys després, va participar a un 
capítol de la monografia núm. 17 de la 
Societat, amb un article de la geologia de 
la Lluna, i més recentment l’any 2012, va 
 

 
Damià Crespí, a la cova des Coals, 
el mes de maig de 2006. 

 

 
Tasques de topografia, al litoral de Llucmajor, 
juny de 2010. 

fer una conferència a l’Observatori 
Astronòmic de Mallorca, sobre el planeta 
Venus. També fruït d’aquesta polivalència 
ha col· laborat en un treball sobre la 
vegetació de les entrades de cavitats i en 
un altre sobre la fauna invertebrada de les 
coves. 

La seva vessant de bon col· laborador la 
dut a participar a diversos congressos i 
jornades. De fet, és un habitual de les 
Jornades de Medi Ambient de les Balears 
organitzades per la Societat. 

Ha ocupat càrrecs a les juntes directives 
de l’Associació d’Amics del Museu de 
Ciències Naturals i de l’Associació de 
Geòlegs de les Illes Balears. També va ser 
durant un any, Director del Museu de 
Ciències Naturals. 

 
A la cova des cabrits, setembre de 2009. 

L’any 2009 va participar amb la 
refundació de l’Speleo Club Mallorca, on 
actualment n’és el president. 

Damià Vicens i Antelm Ginard 

 Cicle de conferències. 2n 
cicle de conferències, Idees 
que van canviar el món. 

7 de novembre 

Protogaea: la geologia de 
Leibniz 

Damià Crespí 

 

14 de novembre 

Mendeléiev, la revolució 
química russa 

Antoni Salvà 

 

21 de novembre 

Copèrnic 

Victòria Rosselló 

 

 

 

Les sortides de la Societat 

La mineria de guix de la 
serra de Na Burguesa 

Dia: pendent de confirmar. 

 

 

Les sortides de la Societat 

Sa mola de s'Esclop i 
Francesc Aragó. 

Joan Bauzá 

Dia: pendent de confirmar. 
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Naturalesa i Societat  

 Els avantpassats de les aus tenien quatre ales  

El grup de treball dirigit per Xing Xu 
ha analitzat onze fòssils d’aus del 
cretaci inferior, localitzats a la Xina, 
el resultat del qual apunta que els 
avantpassats de les aus modernes 
tenien ales a les extremitats inferiors. 
Amb l’evolució, les cames varen anar 
perdent les plomes i es van 
especialitzar en el desplaçament 
terrestre mentre que les extremitats 
superiors es van especialitzar en el 
vol. 

Les aus primigènies tenien una 
estructura corporal diferent a les aus 
actuals i només dues ales potser no 
era suficient per poder volar. Segons 
Xing Xu les dues ales extra podrien 
 

 haver donat el suport necessari per 
poder volar. Això no obstant, encara 
s’ha d’estudiar de quina manera les 
dues ales extra contribuïen al vol. 

Segons el que es pot deduir dels 
fòssils, les característiques de les 
plomes suggereixen una estructura 
aerodinàmica, la qual cosa facilitaria 
l’elevació i milloraria la capacitat de 
maniobra. 

Tal com diuen els mateixos autors, les 
escames de les cames de moltes 
espècies actuals són estructures 
derivades de les plomes dels seus 
avantpassats. Aquest canvi reflecteix 
l’especialització de les ales en el vol i 
 

 de les cames en els desplaçaments 
terrestres. Les plomes que encara avui 
tenen en les cames algunes aus 
actuals són força diferents de les 
plomes observades en els fòssils i 
tenen la funció de protecció. Això no 
obstant, algunes espècies, com ara, 
els coloms o les gallines tenen plomes 
llargues i perpendiculars a les cames 
que recorden a les de les aus 
ancestrals. 

 

(Font: www.agenciasinc.es) 

 

Referència: 

X. Zheng, Z. Zhou, X. Wang, F. Zhang, X. Zhang, Y. Wang, G. Wei, S. Wang, X. Xu. “Hind Wings in Basal Birds and the 
Evolution of Leg Feathers" Science Vol.339, 2013 DOI: 10.1126/science.1228753 

 

L’aigua de la Lluna té el mateix origen que l’aigua  de la Terra  

Fins avui i segons la teoria més 
acceptada, ara fa 4500 milions d’anys 
un objecte gegantí xocà contra la 
Terra i dels despreniments que 
provocà el xoc va néixer la Lluna. La 
calor provocada per l’impacte va 
provocar l’evaporació de l’hidrogen 
que es perdé a l’espai i deixà secs tant 
a la Terra com a la Lluna. Més tard, 
l’aigua retornà a la Terra en meteorits 
i a la Lluna en cometes. Una 
investigació ha demostrat que l’origen 
de l’aigua que s’ha trobat a les roques 
que van dur de la Lluna les missions 
Apol· lo és el mateix que l’origen de 
l’aigua terrestre. 

 Segons un dels autors de l’article, 
Alberto Saal, de la Universitat de 
Brown (USA), l’explicació podria ser 
que l’hidrogen ja era a la Terra en el 
moment de l’impacte i aquest no 
suposà una gran pèrdua d’hidrogen 
durant la formació de la Lluna. 

La proposta d’aquest article és que 
l’hidrogen de la Lluna no es va 
originar en cometes com es creia fins 
ara, sinó en meteorits primitius com 
els meteorits que dugueren l’hidrogen 
a la Terra. Aquests resultats no 
contradiuen la idea que la Lluna es va 
formar a partir d’un gran impacte 
 

 d’un asteroide en els inicis de la vida 
a la Terra però es fa difícil entendre 
com és possible que l’aigua 
sobrevisqués una col· lisió així. 

  

(Font: www.agenciasinc.es) 

Referència: 

A. E. Saal, E. H. Hauri, J. A. Van Orman, M. J. Rutherford, “Hydrogen Isotopes in Lunar Volcanic Glasses and Melt 
Inclusions Reveal a A Carbonaceous Chondrite Heritage” Science Express, maig 2013. DOI: 10.1126/science.1235142 
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Naturalesa i Societat  

 Clonació de cèl·lules humanes amb finalitats terapè utiques  

S’ha aconseguit reprogramar un oòcit 
humà a partir de la transferència d’un 
nucli d’una cèl· lula somàtica humana. 
Fins ara, en humans havia fracassat. 

Entre l’equip investigador, hi ha una 
biòloga espanyola, Nuria Martí, que 
 

 recentment s’havia vist obligada  a 
partir a l’estranger per motius 
laborals. 

S’ha aconseguit amb només dos 
oòcits. Aparentment sembla que el 
cariotip diploide de les cèl· lules 
 

 clonades es normal i funcional. Si es 
poden aconseguir cèl· lules 
totipotents, es poden desenvolupar en 
un futur proper, teràpies específiques 
i a la carta per una persona en concret. 

Referència: 

Tachibana et al., “Human Embryonic Stem Cells Derived by Somatic Cell Nuclear Transfer”, Cell (2013). 
http://dx.doi.org/10.1016/j.cell.2013.05.006) 

 

60 anys de la publicació de l’estructura de l’ADN  

 

 

 

 

 

 

 James D. Watson, zoòleg, i Francis H. 
C. Crick, físic, havien llegit el llibre 
d’Erwin Schrödinger, el pare de la 
física quàntica, What is Life? En 
aquest llibre, Schrödinger  diu que 
una característica essencial de la vida 
és l’emmagatzemament i transmissió 
de la informació, i que aquesta ha de 
ser en un codi compacte, complex i 
xifrat a nivell molecular. 

El 25 d’abril de 1953, la revista 
Nature va publicar un article d’unes 
900 paraules on es descrivien les 
característiques moleculars de l’ADN. 
L’article, titulat A Structure for 
Desoxyribose Nucleic Acid, escrit per 
James Watson i Francis Crick, no 
només va condicionar la vida dels dos 
autors, també va guiar la de molts 
investigadors de les ciències de la 
vida. 

Maurice H. F. Wilkins, físic, 
juntament amb Watson i Crick, l’any 
1962, van rebre el premi Nobel de 
Fisiologia i Medicina, per la 
determinació de l’estructura de 
l’ADN. 

Rosalind Franklin, especialista en 
cristal· lografia que va morir 
prematurament l’any 1958, també 
hauria estat mereixedora del Nobel. 
 

 
  

 Franklin va descobrir l’existència de 
dues formes cristal· lines de l’ADN, 
que després va aconseguir separar i 
fotografiar; la qual cosa li va permetre 
deduir que l’esquelet fonamental de 
l’ADN estava format per dues 
cadenes i tenia una estructura 
helicoïdal. Segons sembla, Watson i 
Crick varen tenir accés a les 
fotografies de Flanklin de manera poc 
edificant, fotografies que Watson i 
Crick haurien fet servir per poder 
descriure el model de l’ADN. Però 
ningú no va reconèixer mai el paper 
de Rosalind Flanklin en el 
descobriment de l’estructura de 
l’ADN i Watson, Crick i Wilkins 
reberen el Nobel l’any 1962, 
oblidant-se per complet del treball de 
Flanklin. 
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Naturalesa i Societat  

 L'asteroide 2012 DA14 passà fregant la Terra 

El passat 15 de febrer, l'asteroide 
2012 DA14 va passar fregant la 
Terra, asteroide que havia descobert, 
el 22 de febrer de 2012, l'equip de 
l'Observatori Astronòmic de Mallorca 
al seu observatori de La Sagra 
(Andalusia). 

L'asteroide passà a 27.700 km de la 
superfície terrestre, molt per sota dels 
satèl· lits geostacionaris. 

Aquest asteroide té un diàmetre d'uns 
50 m, classificat com a NEO (Near 
Earth Object)  per la seva òrbita 
pròxima a la Terra i del tipus Apol· lo 
(asteroides, el periheli dels quals està 
més prop del Sol que l'òrbita de la 
Terra, per tant la creuen). 

El període orbital és de 366,264 dies, 
molt semblant al de la Terra, període 
que s'ha vist reduït després de 
l'acostament a la Terra a només 317 
dies, la qual cosa el convertirà en un 
asteroide del tipus Aton (Això els 
dóna una òrbita interior a l'òrbita de la 
Terra). 

 

 

Trajectòria de l'asteroide 2012 DA14 per les proximitats de la Terra 
el 15 de febrer de 2013. Crèdit: NASA. 
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Aventures de la Societat:  Etiòpia i Djibouti  

 
El passat 5 de febrer, dins el cicle 
Aventures de la Societat, Antoni 
Merino , parlà del seu viatge a Etiòpia 
i Djibouti, a la conferència que va 
titular L’origen del món. 

El viatge d’Antoni Merino començà a 
Etiòpia i acabà a Djibouti, com es pot 
veure al mapa amb el recorregut (Fig. 
1). 

 
Figura 1: mapa amb el recorregut del viatge. 

 

 A Etiòpia, Merino, va visitar llocs, 
com ara, la depressió del Danakil, 
amb el volcà Dallol (Fig. 2) i les 
formacions de sal i sofre. També 
visità el volcà Erta Ale (Fig. 3). 

 
Figura 2: fonts hidrotermals en el volcà Dallol, 
Etiòpia. 

 
Figura 3: llac de lava en el volcà Erta Ale, 
Etiòpia. 

 

 El viatge continuà per Djibouti, on va 
visitar el llac salat Abbè (Fig. 4) a la 
depressió d’Afar. 

 

Figura 4: Xemeneies d’aspecte ruïniforme en el 
llac Abbè, Djibouti. 

 

Antelm Ginard 

 

 

 

  

 

Conferència a l'AGEIB del President d'Honor de la S HNB, Andreu Muntaner  

 
  

  

  

El President d’Honor de la Societat, 
Andreu Muntaner , va pronunciar la 
conferència Història de la recerca i la 
captació d'aigua subterrània a 
Mallorca, organitzada per l'Asso-
ciació de Geòlegs de les Illes Balears 
(AGEIB), al local de la Societat. 

 

S’encarregà de presentar el conferen-
ciant el nostre consoci Alfredo Barón 
qui va alabar el coneixement geològic 
 

 

del nostre President d'Honor i va 
recordar que molts de geòlegs varen 
aprendre de la seva sapiència. 

 

Muntaner va començar parlant del 
talaiòtics i dels romans. Va recordar 
que Palma a l’època romana s'abastia 
de la font de la Vila mentre que 
Pol· lèntia ho feia de la font de 
Ternelles. 

 

 

 

Finalment, va fer un repàs històric del 
geòlegs que han tingut a veure amb la 
gestió del recursos hídrics de Mallorca 
fins l'actualitat. 

Damià Vicens 
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LES PUBLICACIONS DE LA SOCIETAT 

MONOGRAFIES DE LA SOCIETAT 

1 Taxonomía, Biogeografía y Conservación de Pteridófitos (1990). RITA, J. (ed.). 
PVP: 12 € (socis), 15 € (no socis). 

2 Història natural de l’arxipèlag de Cabrera (1993). ALCOVER, J.A.; BALLESTEROS, E. i FORNÓS, J.J. (eds.). 
PVP: 30 € (socis), 50 € (no socis). 
3 El carst i les coves de Mallorca (1995).  
Exhaurida. 

4 S'Albufera de Mallorca (1995). MARTÍNEZ-TABERNER, A. i MAYOL, J. (eds.). 
Consultar Editorial Moll. 
5 Fauna Endèmica de les Illes Balears (1996). PONS, G.X. i PALMER, M.  
Exhaurida. Es pot descarregar en format PDF. 

6 Ecologia de les Illes (1999). ALCOVER, J. A. (coord.). 
PVP: 10 € (socis), 15 € (no socis). 
7 Guia de la Caça a les Illes Balears. Gestió cinegètica i formació del caçador (2000). SEGUÍ, B. 
PVP: 8 € (socis), 12 € (no socis). 

8 Les Balears abans dels humans (2000). ALCOVER, J.A.; LLABRÉS, M. i MORAGUES, Ll. (coords.). 
Exhaurida. 
9 El Canvi Climàtic: passat, present i futur (2001). PONS, G.X. i GUIJARRO, J.A. (eds.). 
PVP: 10 € (socis), 15 € (no socis). 

10 Introducción a la Geografia Física de Menorca (2003). ROSSELLÓ, V.M.; FORNÓS, J.J. i GÓMEZ-PUJOL, Ll. 
PVP: 10 € (socis), 15 € (no socis). 
11 Història natural del Migjorn de Menorca: el medi físic i l’influx humà  (2004). FORNÓS, J.J.; OBRADOR, A. i 
ROSSELLÓ, V.M. (eds.). 
PVP: 20 € (socis), 30 € (no socis). 

12 Proceedings of the international symposium insular vertebrate evolution the palaeontological approach (2005). 
ALCOVER, J.A. i BOVER, P. (eds.). 
PVP: 30 € (socis), 50 € (no socis). 
13 Conferències de les Jornades de Commemoració i Estudi de l’eclipsi total de Sol a la Mallorca de 1905 (2005). 
AMENGUAL, A.; PONS, G.X. i MARCH, J. (eds). 
PVP: 20 € (socis), 30 € (no socis). 

14 Geomorfologia litoral i Quaternari. Homenatge a Joan Cuerda Barceló (2007). PONS, G. X. i VICENS, D. (Eds.) 
PVP: 20 € (socis), 30 € (no socis). 

15 Geomorfología litoral. Migjorn y Llevant de Mallorc a (2007). FORNÓS, J.J.; GINÉS, J. i GÓMEZ-PUJOL, Ll. (eds.) 
PVP: 20 € (socis), 30 € (no socis). 
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LES PUBLICACIONS DE LA SOCIETAT 

16 Història i ciència: commemoració dels 40 anys de l’arribada de l’home a la Lluna (2010). GINARD, A; PONS, G.X 
i VICENS, D. (eds.).  
PVP: 20 € (socis), 30 € (no socis). 

17 El carst: patrimoni natural de les Illes Balears (2011). GRÀCIA, F.; GINÉS, J.; PONS, G.X.; GINARD, A. i 
VICENS, D. (eds.). 
PVP: 25 € (socis), 35 € (no socis). 

18 Mallorca: a Mediterranean Benchmark for Quaternary Studies (2012). GINÉS, À.; GINÉS, J.; GÓMEZ-PUJOL, 
Ll.; ONAC, B.P. i FORNÓS, J.J. (eds.).  
Exhaurida. Es pot descarregar en format PDF. 

19 La gestión integrada de playas y dunas: experiencias en Latinoamérica y Europa (2012). RODRÍGUEZ-PEREA, A.; 
PONS, G.X.; ROIG-MUNAR, F.X.; MARTÍN-PRIETO, J.Á.; MIR-GUAL, M. i CABRERA, J.A. (eds.). 
PVP: 20 € (socis), 35 € (no socis). 

ALTRES PUBLICACIONS DE LA SOCIETAT 

Estat del medi ambient. Illes Balears 1998-1999 (2001). PONS, G.X. i MORAGUES, L. (coord.) 

Biologia del cranc exòtic Percnon gibbesi (Decapoda: Plagusidae) al litoral de Mallorca: Morfometria, trofisme i 
fecunditat (2005) 

L’eclipsi total de Sol a la Mallorca de 1905. Els observadors estrangers i els seus treballs (2005). PONS, G.X. i 
AMENGUAL, A. PVP: de franc (socis), 10 € (no socis) 

JORNADES DE MEDI AMBIENT  
II Jornades del Medi Ambient de les Balears (1990). PVP: 5 € (socis), 10 € (no socis) 
III Jornades del Medi Ambient de les Balears (2001). PVP: de franc (socis), 10 € (no socis) 
IV Jornades del Medi Ambient de les Balears (2004). PVP: de franc (socis), 10 € (no socis) 
V Jornades del Medi Ambient de les Balears (2008). PVP: de franc (socis), 10 € (no socis) 
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FES-TE SOCI DE LA SOCIETAT! 

Com fer-se soci de la Societat? 

Si et vols fer soci de la Societat, pots descarregar-te el full d’inscripció de la web de la Societat, 
www.shnb.org, emplenar-lo, i després fer-lo arribar a la tresorera o al secretari de la Societat, o bé 
deixar-lo al local de la Societat, qualsevol dilluns horabaixa de les 17 h fins a les 20:00 h, excepte el mes 
d’agost. 
També es pot sol·licitar l’alta de soci mitjançant el correu electrònic: shnb@shnb.org. 
 

Quins avantatges té, fer-se soci de la Societat? 

- Accés al fons de la biblioteca. 
- Bolletí anual de la Societat. 
- Descomptes en les activitats de la Societat, com ara, jornades, tallers, excursions, etc. 
- Activitats gratuïtes pels socis. 
- Descomptes en les Monografies de la Societat. 
- Naturalesa i Societat, la Circular de la Societat. 
 

Quina és la quota de la Societat? 

La quota anual és de 45 € 
 
 

 
  
 
 


