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Micorriza

CONCEPTE

La micorriza és la simbiosi entre un fong (mycos) i les
arrels (rhizos) d'una planta en què les dues parts es
beneficien mútuament, encara que també es considera
com un parasitisme limitat en alguns casos.
S'estima que un 95 % de les plantes superiors presenten
aquesta simbiosi de manera habitual i poden arribar a
formar grans xarxes de comunicació subterrània
conegudes com la wood wide web.
A través d'aquesta xarxa de micorrizes viatgen nutrients,
aigua i sucre d'una planta a una altra, però, a més
d'alimentar-se, també són vies de comunicació que els
permeten emetre senyals d'advertiment quan, per
exemple, alguna d'aquestes és atacada.

Imatge portada: papallona Aricia cramera
Imatge dreta: detall de micorrizes en planta
Imatge esquerra: anticlinal de Sot de Chera
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EDITORIAL

PER A QUÈ SERVEIX
EL PARC NATURAL?

S'acaba de jubilar el capatàs de la brigada del Parc Natural i VAERSA (l'empresa pública que
contracta els operaris forestals i els educadors dels parcs naturals), seguint els seus
protocols de gestió de personal, ha posat un nou capatàs.
Immediatament algunes persones reclamen que aquest lloc de capatàs hauria de recaure
en gent que viu en el mateix poble del jubilat, dins del Parc Natural, justificant-ho amb
l'expressió “perquè si no, per a què ens serveix el Parc Natural?”
Els actuals mètodes de contractació de personal de VAERSA es basen en l'oferta pública
dels seus llocs de treball i en la promoció interna dels seus empleats, seguint els criteris
d'igualtat, mèrit i capacitat que s'exigeixen per a la selecció dels treballadors de les
administracions públiques. Així doncs, el lloc de naixement o de residència NO pot ser un
dels criteris de selecció. (Si algú està interessat en treballar a VAERSA, pot consultar la
pàgina web https://empleo.portalvaersa.com/)
La declaració del Parc Natural va suposar el reconeixement de la qualitat dels recursos
naturals i culturals existents, i la seua pretensió va ser el foment del desenvolupament
econòmic sostenible del territori. Aquesta etiqueta de qualitat ha atret les inversions de
les administracions públiques i ha fomentat el turisme sostenible com a motor del
desenvolupament rural.
Com a contrapartida, malgrat el que puguen pensar alguns, la declaració del Parc Natural
no ha suposat pràcticament cap restricció de drets. Per exemple, els planejaments
urbanístics previs tampoc permetien construir qualsevol edificació en qualsevol lloc, i les
activitats econòmiques i la caça es continuen desenvolupant amb els mateixos
requisits que s'exigeixen fora del Parc Natural.
L'etiqueta de Parc Natural és una eina de desenvolupament rural sostenible que promou la
creació de llocs de treball. Però les ocupacions en les administracions públiques
s'adjudiquen sense discriminació pel lloc de residència o naixement.

Gabriel Ballester, director conservador del Parc Natural de Chera- Sot de Chera
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COMUNICACIÓ I DIVULGACIÓ

LIMITACIÓ D'AFLUÈNCIA:
CAPRITX O NECESSITAT?
La pandèmia i la pressió turística a les
destinacions costaneres són un dels
principals factors que causen l'augment
d'afluència a les zones d'interior. Sumat a
les altes temperatures, provoquen que cada
vegada siga més normal endinsar-se a
l'interior per a banyar-nos en un d'aquests
tolls o “piscines naturals”.
Amb una simple cerca en Internet, trobem
dotzenes de resultats sobre zones de bany
a l'interior. Moltes vegades, la informació
sobre la zona és incompleta o errònia. Això
provoca que, en ocasions, quan arribem,
tinguem dificultat per a trobar aparcament,
llargues caminades al sol fins a arribar a la
zona de bany, residus, etc.

Per això es proposa establir un control
d'afluència, vigilància o, fins i tot, cobrar
per fer ús d'alguns dels serveis. Aquests
són temes que no solen calar molt bé en el
públic en general. Però limitar l'afluència
és realment necessari o és un capritx de
les administracions?
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Encara que els problemes més coneguts de
la massificació són els residus, la càrrega
psicològica i les molèsties a la fauna i flora
del lloc, és important conéixer que en cas
d'accident, si ja de normal són zones de
difícil
accés,
aquests
aparcaments
improvisats multipliquen aquesta dificultat
i poden impossibilitar el rescat o una
retirada en cas d'incendi.
Al municipi de Sot de Chera ja estan
començant a prendre mesures per a
regular les zones de bany. El Charco de El
Gruñidor, des d'aquest estiu, té un
aforament limitat de 250 persones i
l’Ajuntament, amb l'ajuda dels vigilants del
programa “Estiu segur” de la Generalitat
Valenciana, s'ha encarregat de controlar els
accessos d'aquesta platja fluvial. Una altra
de les zones on s'han delimitat les places
d'aparcament i s’ha col·locat cartelleria per
a evitar les aglomeracions és al paratge de
Las Toscas.
En resum, la massificació turística és un
vertader problema per al manteniment
dels ecosistemes i la seguretat de les
persones. No és un capritx intentar
controlar l'accés a aquestes zones de bany,
sinó que és una necessitat de primer ordre
i cada vegada més necessària sobretot amb
esdeveniments
cada
vegada
més
recurrents d'onades de calor.
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Lluita contra el mosquit tigre amb
la tècnica de l'insecte estèril
En aquests dies d'estiu en què la calor és forta i patim les
molestes picades dels mosquits és quan ens preguntem si no
seria possible lluitar contra aquests i respectar al mateix temps el
nostre entorn. Sembla que probablement serà així en un futur
pròxim, ja que actualment hi ha diversos projectes en marxa a la
Comunitat Valenciana que empren la tècnica de l'insecte estèril
com a mètode de lluita biològica contra aquesta espècie, amb
resultats molt prometedors.

Aedes albopictus, mosquit tigre

El mètode consisteix a criar mosquits en captivitat, seleccionar
els mascles, esterilitzar-los perquè no puguen reproduir-se i
alliberar-los en la zona que es vulga tractar. Les femelles
silvestres que els troben copularan amb ells, però produiran ous
que no seran viables. D'aquesta manera en la següent generació
s'haurà reduït la població de mosquits.
Perquè aquesta estratègia funcione és necessari alliberar una
gran quantitat de mosquits mascle estèrils, perquè puguen
competir amb els mascles silvestres. Això no suposa cap
problema, ja que els mosquits mascle no piquen. Només ho fan
les femelles, que necessiten alimentar-se amb sang d'animals per
a la reproducció, mentre que els mascles s'alimenten de nèctar i
saba de plantes. A més, l'alliberament ha de ser repetit, perquè
l'efecte es mantinga en el temps.
En el control d'altres plagues, com la mosca de la fruita,
aquesta tècnica ha resultat molt eficaç. Potser prompte podem
oblidar-nos dels insecticides per a alliberar-nos d'aquests
paràsits, que a més poden ser vectors de diverses malalties.
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NOU CIRCUIT PERMANENT
D'ORIENTACIÓ DE SOT DE CHERA
ARTICLE DE DIVULGACIÓ D'HÉCTOR SÁNCHEZ (LEONIA SPORT)

L'orientació és un esport per a totes les
edats que es pot practicar de manera
individual o en equip, en el qual els
participants han de buscar una sèrie de
llocs i completar un recorregut marcat,
ajudats únicament per un mapa i una
brúixola, i en el menor temps possible.
L'orientació
requereix
una
constant
exigència física i mental, fet que suposa un
interessant repte per als participants.

Tindrà diferents recorreguts: un turístic
per a les persones que vulguen conéixer
aquest esport alhora que visiten el nostre
poble, un altre adaptat per a persones
amb mobilitat reduïda i diversos
recorreguts amb diferent duració i
dificultat per a la pràctica específica de
l'orientació.

Hi ha diferents modalitats i nivells de
dificultat, per la qual cosa es pot adaptar a
la necessitat de qualsevol usuari i és
possible practicar-lo a nivell competitiu,
com a entrenament o com un simple joc
que pot ser realitzat en família.
Un circuit permanent d'orientació (CPO)
és una instal·lació ludicoesportiva que
permet la pràctica de l'esport d'orientació
durant tot l'any mitjançant controls fixos
col·locats en un espai natural. El seu úspot
estar regulat per motius mediambientals
o de seguretat.
El nostre circuit tindrà una extensió
aproximada d'1 km², inclourà nucli urbà i
voltants, i tindrà l’eixida al centre de
turisme rural El Cerrao.
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També s'ha cartografiat una superfície
aproximada de 10 km² per a crear un
circuit permanent d'orientació per a
bicicletes de muntanya. Aquest tindrà
l’eixida en l'àrea recreativa de La Fuente
Fetge i també tindrà diversos recorreguts
amb diferent grau de dificultat, encara
que per les característiques del terreny es
requereix destresa al manillar i bona
resistència física.
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Per a fer-ho més interessant i poder
registrar els nostres resultats, es posarà
en funcionament una app on podrem
comprovar que el recorregut s'ha realitzat
correctament i veure els temps emprats.

Riscos de l'activitat:
Qualsevol activitat en el medi natural no
està exempta de riscos. Poden produir-se
lesions
per
caigudes,
torciments,
esquinços, fatiga muscular, com també
problemes cardiovasculars i respiratoris.
Cada persona és responsable de la seua
seguretat i estat físic si decideix iniciar
l'activitat. S'han d’extremar les mesures de
seguretat i s'ha d'evitar realitzar exercici
físic en condicions climàtiques extremes
(altes temperatures, fortes pluges i vents).

Cura del medi:
Durant la realització dels recorreguts es
demana la major cura i respecte de
l'entorn natural, com també la utilització
de papereres i contenidors per a
l'abocament de qualsevol residu. Si
detectes qualsevol situació anòmala o
perillosa, posa-la en coneixement de les
autoritats.
Un CPO és una instal·lació que permet la
pràctica
permanent
de
l'orientació.
Perquè estiga disponible és fonamental
que es respecten els pals, o punts de
control, i els panells interpretatius.
Aquesta activitat ofereix la possibilitat
d'una pràctica lúdica, a més de
representar un recurs d'ensenyament
en el medi natural molt útil per a
associacions educatives i esportives. A
més, pot constituir un important
reclam turístic per la conjunció de les
dues activitats, com també per a
fomentar hàbits de vida saludables
entre la ciutadania.
Autor: Héctor Sánchez. (Leonia Sport)
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L’EFECTE PAPALLONA
EN PARCS NATURALS
V JORNADES D'INTERCANVI D'EXPERIÈNCIES ALS
PARCS NATURALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

El passat 17 de juny es van realitzar en línia
les V Jornades d'Intercanvi d'Experiències
als Parcs Naturals de la Comunitat
Valenciana, els ponents de les quals van ser
en aquesta ocasió els educadors del Parc
Natural del Fondo i del Parc Natural de CheraSot de Chera.
Com a col·laborador principal va participar
l'Associació Zerynthia, la ponent de la qual,
la biòloga Ruth Escobés Jiménez, ens va parlar
de la xarxa estatal Oasi de Papallones, i de
quina manera treballen al llarg del territori
espanyol.

D’altra banda, el Parc Natural de Chera-Sot de
Chera va exposar la seua experiència en la
creació del primer Oasi de Papallones de la
Xarxa de Parcs Naturals de la C. Valenciana.
Aquest projecte va ser possible principalment
gràcies a l'acció de Responsabilitat Social
Corporativa de l'empresa pública Vaersa,
que va elegir aquest projecte per a finançarlo. Però va disposar d’una gran implicació de
moltes més entitats: des de l'assessorament
inicial proporcionat per l'Associació Zerynthia
i el CIEF, fins a l'execució per part de
voluntaris, de la brigada i del personal del
Parc Natural.
En aquesta jornada, celebrada al gener de
2020, es va acabar quasi la totalitat d'aquest
oasi. Des de llavors ha servit, a més, d'ajuda a
la conservació de les papallones i dels
pol·linitzadors
a
multitud
d'activitats
d'educació i conscienciació ambiental.

Jornada de RSC de Vaersa, en l'Oasi de Papallones de Sot.

Entre altres propòsits, l'Associació Zerynthia
té com a objectiu donar a conéixer l'existència
d'aquesta xarxa Oasi de Papallones, per a
d'aquesta manera continuar aconseguint
adhesions a aquest meravellós projecte, que
no para de créixer.
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Per a finalitzar, l'equip del Parc Natural del
Fondo va exposar el seu Projecte Danaus,
centrat principalment en la conservació de la
papallona tigre i la creació de materials
educatius i una xicoteta xarxa d'equipaments
als voltants del centre d'interpretació del
parc.
PÀGINA
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ACTIVITATS D'EDUCACIÓ AMBIENTAL

PRIMAVERA I AIGUA,
FORMIDABLE COMBINACIÓ
ITINERARI INTERPRETATIU

Durant el mes de maig, en plena
primavera, realitzem diverses activitats
d'educació ambiental perquè des dels més
menuts fins als més grans gaudisquen
d'aquest meravellós entorn.

DESCOBRINT EL PARC
NATURAL: BUSEO
JORNADA DIVULGATIVA

Durant el mes de juny, l'àrea recreativa
de l'embassament de Buseo comença a
tindre una afluència especialment
elevada, fet que augmentarà en els
següents mesos d'estiu.

En
aquesta
ocasió,
realitzem
una
interessant ruta guiada des del llogaret
d’El Reatillo fins al Chorrero de la
Castellana, passant per incomparables
paratges com ara la font de La Parra, La
Juncosa, la font d’El Romero o el toll de
Las Lumbres.
Durant aquest itinerari vam aprendre
sobre la importància de l'aigua per a
conservar els nostres ecosistemes, i
l'avantatge que referent a això tenim al
Parc Natural de Chera-Sot de Chera: la
zona més pròdiga en fonts de la
Comunitat Valenciana.

Per això, coincidint amb l'inici de l'estiu,
es va realitzar una jornada informativa
en el pantà de Buseo, on es va explicar
als visitants les rutes més interessants
dels seus voltants, els equipaments dels
quals podien fer ús i les activitats
gratuïtes periòdiques que s'ofereixen al
públic tots els mesos, a més de la
riquesa hídrica, geològica i de flora i
fauna presents al Parc Natural.
Riu Reatillo, a poca distància del llogaret homònim (Chera)
Nº13. BUTLLETÍ QUADRIMESTRAL TRAVERTINO

PÀGINA 10

ACTIVITATS D'EDUCACIÓ AMBIENTAL

ITINERARI GUIAT+VOLUNTARIAT:
BARRANC D’EL AGUA, ARTÈRIA DE VIDA
Dissabte passat, 17 de juliol, vam començar la primera
activitat inclosa dins de la campanya “Estiu als parcs, el
teu estiu”, on s'han oferit diverses activitats enfocades a
atraure el públic a fer coses diferents en la naturalesa
durant aquestes vacances d'estiu.

Voluntaris en la font d’El Barrio, Chera

La primera activitat va estar planificada amb un doble
objectiu. D'una banda, un voluntariat ambiental pensat
per a fer una recollida de residus, on els visitants van ser
els encarregats de cuidar i protegir el barranc d’El Agua,
enclavament on es va desenvolupar l'activitat. De l’altra,
conéixer i valorar la biodiversitat d'aquest barranc,
artèria de vida, com posa de manifest el títol de
l'activitat.
D'aquesta manera, avancem per l'itinerari, observem
diverses espècies de fauna i flora i al mateix temps
recollim tots els residus que ens trobem al pas.
Cal destacar que malgrat ser una zona concorreguda i
pròxima a l'entorn urbà, un grup de 20 persones vam
recollir una quantitat relativament baixa de fem en tot el
matí. Per part nostra, cal felicitar els habitants de Chera
per mantindre aquesta zona en tan bones condicions.
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COVES DE LA GARITA: ON
S'UNEIXEN LA ROCA I L'AIGUA

CAMINANT PEL RIU DE
SOT A BOCA DE NIT

RUTA GUIADA

ITINERARI GUIAT NOCTURN

El passat 31 de juliol vam realitzar la ruta
nocturna des de Sot de Chera fins al
paratge de l'antic Molino de las Fuentes,
inclosa en la campanya "Estiu als parcs,
el teu estiu".

Chorrero de La Garita (Chera)

Fa unes setmanes vam realitzar una
interessant ruta guiada a la zona d’El Chorrero
i coves de La Garita, a Chera. Amb un grup de
diferents edats, descobrim l'enorme riquesa
hidrològica i geològica que alberga el Parc
Natural de Chera-Sot de Chera.

Ruta "Antic camí de ferradura" (Sot de Chera)

Vam recórrer l'antic camí de ferradura al
capvespre, per a evitar d'aquesta manera
la calor del dia, i vam tindre la sort de
poder contemplar cabres saltant pels
imponents penya-segats calcaris i voltors
sobrevolant el cel.

Vistes d’El Chorrero i coves de La Garita (Chera)

Entre altres continguts, vam aprendre sobre la
formació del travertí, la fossa tectònica de
Chera, les falles del castell i del pantà, i el
fantàstic sistema càrstic d'avencs i cavitats
subterrànies d'aquesta zona.
A més, aprofundim en els vestigis que posen
de manifest la riquesa cultural d'aquest
enclavament, com la Casa del Conde, el castell
de Chera o l'ermita de Chera.
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Exemplar d'Eusparassus levantinus

Més tard, en el camí de tornada, i ja de
nit, gaudim del silenci nocturn i
sorprenem amb les llanternes alguna
granota, i descobrim també una aranya de
l'espècie Eusparassus levantinus, mentre
aguaitava les seues preses.
PÀGINA 12
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ELIMINACIÓ DE L'ÀREA
RECREATIVA DEL TÍO
BORREGUETAS
Una de les principals labors de la
brigada del Parc Natural de Chera-Sot
de Chera consisteix a adequar les àrees
recreatives del Parc Natural, però, de
vegades, també és necessari eliminar
per seguretat alguna d'aquestes zones.
Aquest és el cas de les taules de formigó
de la font del Tío Borreguetas. Que
després d'anys sepultades per cudols i
fragments arrossegats per diverses
crescudes
del
riu ,
les
feien
inutilitzables i era necessari retirar-les.

REGS DE SUPORT
DURANT L'ESTIU
Una de la principals tasques que té cada estiu
la brigada del Parc Natural és el reg de suport
a les plantacions.
Aquests
exemplars
joves
són
més
susceptibles a la sequera que els exemplars
adults amb grans arrels i millor accés a l'aigua
subterrània, per la qual cosa en els mesos
de més calor necessiten aqueixa aportació
d'aigua.

Reg en les microreserves de teixos (Chera)

Abans (esquerra) i després (dreta) de l'actuació

L'enclavament de la font del Tío
Borreguetas es troba pròxim al conegut
paratge de Las Toscas, a Sot de Chera.
Fa anys es va demolir el paeller que
formava part d'aquest àrea recreativa, ja
que és una zona molt encaixonada en el
riu i comportava un seriós perill com a
focus d'incendis . En aquest 2021 s'han
eliminat les taules, pel mateix motiu, a
més d'estar en una zona amb perill
d'inundacions recurrents .

Les plantacions estan disseminades per tot el
territori del parc i principalment són
exemplars de teix (relictes en aquestes
altituds i climatologia), oms resistents a la
grafiosi (cedits pel Ministeri de Medi Ambient)
i altres espècies autòctones de bosc de ribera
com ara xops, salzes, freixes, baladres , etc.
que a poc a poc i amb ajuda de voluntaris
s'han plantat en zones degradades de la
ribera del riu Reatillo..

Per tant, continuen disponibles les
taules de fusta de Las Toscas, per a
descansar i fer una parada en el camí.
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notícies
PUBLICACIÓ DEL PERIÒDIC LAS
PROVINCIAS DE PARATGES ON
OBSERVAR PAPALLONES

EL BANC CLONAL DE TEIXOS DE
CHERA, EN BONA VESPRADA (À PUNT)

El passat 15 de juliol es va emetre en el programa
Bona vesprada, d'À Punt, un reportatge sobre Chera,
en el qual els educadors del Parc Natural van mostrar
el banc clonal de teixos, i la importància de
preservar aquesta simbòlica espècie.
Enllaç al programa (comença en el minut 1:09:46)

El mes d'agost, el periòdic valencià Las
Provincias va publicar un article divulgatiu sobre
quatre dels millors paratges on observar
papallones a la Comunitat Valenciana. Entre
aquests, es troba l'Oasi de Papallones del
Parc Natural de Chera-Sot de Chera, en el qual
cada vegada són més els visitants que venen a
observar aquests xicotets pol·linitzadors. Si vols
saber més sobre el nostre Oasi de Papallones,
clica ací.

Banc clonal de teixos en la font d’El Barrio (Chera)

@apunt_media

@BonaVesprada

Enllaç a l'article de Las Provincias
DERROCAMENT A LES COVES
DE LA GARITA DE CHERA

EL PROGRAMA LOVING COMUNITAT
VALENCIANA, AL PARC NATURAL

El passat 27 de maig, l'equip del programa Loving
Comunitat Valenciana, d'À Punt, va vindre a Chera
a gravar el reportatge "Camins de dinosaures".
Entre altres enclavaments, vam visitar el Cerro Pinar
i el Chorrero de la Castellana, llocs emblemàtics del
Parc Natural on es pot comprovar la riquesa
geològica de la zona, fet que va motivar fa més de
20 anys la instauració de l'únic Parc Geològic de la
Comunitat Valenciana.
Enllaç al programa
(comença en el
minut 0:52:02)

A la fi d'agost es va produir un
derrocament en el front de la terrassa del
Chorrero de la Garita, a Chera. Aquest
tipus de col·lapses són cíclics, ja que el
creixement del front es produeix per la
calcificació de molses, i es van alternant
les etapes de creixement-destrucció.
L'accés romandrà tancat els pròxims
mesos.
Enllaç a la notícia ACÍ
Col·labora amb nosaltres
Si vols donar la teua opinió o que
publiquem les teues fotos del
parc natural,
Anima't i contacta
amb nosaltres:
parque_cherasotdechera@gva.es

@apunt_media
@LovingCVAPunt
El Chorrero de la Castellana (Chera)
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PASSATEMPS I CURIOSITATS

LA FORMACIÓ
D'ESTALACTITES

ENLLAÇA NOMS
D'ANIMALS
Tria el nom correcte dels animals
següents presents al Parc Natural de
Chera-Sot de Chera.

ibèrica

Perdiu
Gripau

de rierol

Llúdria

roja

Rat penat

corredor

Papa
mosques

muntanyenc

Llebre

reial

Tortuga

salvatge

Cabra

teuladina

Serp

gris

Àguila

paleàrtica

Les diàclasis són un tipus de fractura que o no
té desplaçament o és perpendicular al plànol
de trencament. Es tracta de les fractures més
abundants i solen formar part de sistemes
compostos de moltes d'aquestes paral·leles.
Les diàclasis obertes són vies
molt efectives de circulació
d'aigües subterrànies . Les
estalactites adossades a un
dels blocs fracturats poden
indicar que en temps passat
va
discórrer
l'aigua
per
aquesta diàclasi, i s’hi va
produir la precipitació de
cristalls de calcita.
És el cas que podem observar en la imatge
següent, on a peu de carretera entre Chera i
Sot de Chera (Salto de la Mora) es pot apreciar
la superfície d'una diàclasi en un dels dos
blocs fracturats. Sobre aquesta, l'aigua ha
format una sèrie de concrecions d’estalactites.

ELS SAPS?
SOLUCIÓ:
6. Llebre ibèrica
7. Tortuga de rierol
8. Cabra salvatge
9. Serp teuladina
10. Àguila reial

1. Perdiu roja
2. Gripau corredor
3. Llúdria paleàrtica
4. Rat penat muntanyenc
5. Papamosques gris
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El teix és un
tipus d'arbre molt tòxic a
causa de la taxina, un alcaloide
que pot causar la mort.
L'única part no tòxica d'aquesta
planta és l’aril, una espècie de
baia o "fruit" carnós i dolç de
color roig, encara que no se’n
recomana la ingesta.
Els ocells es mengen l’aril i
expulsen la llavor en l’excrement,
la qual cosa n’afavoreix la
dispersió.

OFICINA DEL PARC NATURAL DE
CHERA- SOT DE CHERA
TELÈFON MÒBIL: 606 857 028
TEL. OFICINA CHERA: 961 839 610
TEL. OFICINA SOT DE CHERA: 961 839 620
EMAIL: PARQUE_CHERASOTDECHERA@GVA.ES
PÀGINA WEB: WWW.PARQUESNATURALES.GVA.ES/ES/WEB/PNCHERA-SOT-DE-CHERA

Horari: 9:00 a 14:00 h, dilluns a divendres.
Consultar abans de fer la visita.

Edició: Equip tècnic del Parc Natural de Chera -Sot de Chera
Paula Poveda, Diego Sánchez, Pau Ripoll, Sonia Delgado

