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VILANOVA

IMATGE DE LA COMARCA

La Talaia, la muntanya
que dóna nom a
l'exeursionisme vilanoví

Jordi Casas
El DIARI publicava fa uns

dies unes notes sobre la inten-
ció de l'Ajuntament de Vilano-
va de construir una torre de
guaita a la muntanya de la
Talaia per prevenir incendis
forestals. Aquestes noticies
han sorprés els excursionis-
tes vilanovins i, a hores d'ara,
hi ha una certa expectació per
veure quan es plasmará
aquesta idea i com afectará la
muntanya. Aquesta iniciativa,
una mica inesperada, ens
dóna I'oportunitatde parlar avui
d'aquesta muntanya, que tot i
no ser totalment vilanovina -
és com altres de la comarca,
una muntanya compartida, ja
que serveix de límit munici-
pal- és la muntanya de Vila-
nova, com el Puigmontgrós és
la de Ribes, i el puig de I'Áliga
és la de Canyelles. Totes tres
són més que muntanyes, són
símbols i esta n estretament
lligades a la vida i a la histeria
de les poblacions més prope-
res. La Talaia, fins i tot, és tan
vilanovina que, com diem en
el titular, dóna nom a
.I'excursionisme vilanoví, que

"s'aqlutina en l'Agrupació Ex-
cursionista Talaia.

Aquesta entitat porta
aquest nom des deis seus ini-
cis formals, els primers anys
de la década deis cinquanta.
L'any 1953 ja el tenia quan es
va constituir com una secció
de la societat el Coro. Dos
anys més tard, un 11 'de Set-
embre -per casuaütat-J'entltat
era reconeguda oñcialrnent, és
ciar que amb el nom castella-
nitzat d'A.E. Atalaya. Axí tam-
bé s'escrivia el nom de la mun-
tanya aleshores, .alterant una
denominació de bastants se-
gles emere. El nom de la Ta-
laia ja és menciona en un do-
cument de I'any 1358, i lIavors
ja substituta un de més antic
que acabaría per desapa-
réixer. Aquest nom avui el tro-
bem ben estrany: Reembres
que significava redimits, i que
I'ha recuperat una revista local
minoritaria. Per a aquells anys
la muntanya ja servia de te-
laia, de Iloc guaita, de punt per
vigilar la vall del riu Foix. Si es
construeix I'esmentada torre,
es podrá dir que la rnuntanya
recuperara la funció que Ii va
donar nom.

En la construcció d'aquesta
torre, es diu que hi contribui-
ran els ajuntaments de Cube-
lIes i Castellet, que .són els
al tres dos municipis que com-
parteixen la muntanya. És, en
el cas de Cubelles, on queda
més palés per I'existénciad'un
molió erigit I'any 1850. És de
I'época que es fixaren definiti-

vament els termes de Cube-
lIes i Vilanova. Pel mateix punt
passaven, des de temps pas-
sats, els límits parroquials en-
tre les esglésies principals.

Avui aquest molió és una
relíquia histórica i no está gai- .
re ben conserva!. Fa vuitpams
d'alcada i té els escuts de Cu-
belles i Vilanova al costat co-
rresponent. No és al cim de la
muntanya sinó en un punt més
baix a la banda de migdia. Pel
seu costat hi passa un corriol
que baixa fins la carretera del
Pantá. Aquest corriol és
I'antiga ruta que seguia el
Cross que pels aplecs de Lo-
urdes sortia de Vilanova, puja-
va la Talaia i acabava a l'errnita.
En un punt determinat aquest
corriol es dividéix. El ramal
secundari continuacarenejant
cap a les restes del castellot.
És un corriol lIarg i cansat,
gairebé inexistent i que trans-
corre entre roques, argelagues
ipins baixos. És pie d'obstacles
naturals, només és pas per a
cacadors darrere una pega
important o per als amans de
les pedres velles. Aquest cas-
tellot és damunt del darrer puig
de la carena que baixa de la
Talaia. També rep el nom de
Gastellot de Rocacrespa, pel
fet de tenir aquest caseriu als
peus peus. Havia estat una
torre de guaita. Només se'n
conserva la base d'uns tres
metres d'alcada. Se'n parla ja
I'any 1738. S'hi pot accedir,
igualment, per un altre corriol
tampoc no gaire' dibuixat que
puja des de la carretera del
Pantá.

A una muntanya histórica
com la Talaia Ii hauria d'haver
correspost que s'hi erigís una
ermita, pero, d'alguna mane-
ra, aquesta abséncia es va
subsanar amb la construcció
a sota de la muntanya, I'any
1880, de I'ermita de Lourdes,
a iniciativa deis propetaris del
Molí d'en Galtés. En aquesta
ermita-ayui en estat lamenta-
ble com ha denunciat el nostre
DIARI- el 1963 es cornenca-
ren a fer els aplecs de Tardor
de l'Agrupació Excursionista
Talaia, que durant molts anys
van tenir torea éxit. Van per-
durar fins al 1992. L'any se-
güent es va traslladar a la
Masia d'en Cabanyes. Entre
elsactes destacava la prova
esportiva esmentada, que va
deixar de pujar a la Talaia I'any
1995. Des de I'ermita, I'any

'1954, es va pujar al cim de la
muntanya una creu de ferro,
que encara avui persisteix. No
es va plantar en el mateix cim,
sinó en unes roques de po-
nent, uns metres per sota. Era
el punt més ido m per la seva

Una vista de la Talala, La muntanya és estretament lIigada a Vilanova

visibilitat i perque des del seu
peu es pot contemplar un gran-
diós panorama.

De la muntanya de la Ta-
laia no se'n pot dir, precisa-
ment, que sigui una muntanya
sense al.licients i avorrida. A
més de poder-hi veure el mo-
lió , la creu i el castellot esmen-
tats, i gaudir del panorama, té
altres amaenitats que la con-
verteixen en una mena de pare
lúdic, ja que s'hi pot practicar
I'excursionisme, I'escalada i el
deseen s de tartera. Els excur-
sionistes són avui els succes-
sors d'aquells pastors de la
transhumáncia que hi transi-
taven amb els seus ramats
d'ovelles cap al Pirineu. Per la
mutanya passava I'anome-
nada carrerada de la Gerdan-
ya, que cornencava a la platja
de Ribes Roges i acabava a la
comarca pirinenca. Per part
d'aquestacarrerada, des de fa
uns quants anys, passa el sen-
derde petit recorregut (PR) dit
deis Tres puigs (Talaia, Áliga i
Montgrós). Els excursionistes
abans al cim de la Talaia dis-
posaven d'un coco per pro-
veir-se d'aigua, peró tant el fet

el 1960, com el refet el 1994
van ser destru'its per gent poc
excursionista. Anys enrere,
vora aquest coco hi havia plan-
tada una capelleta amb la Mo-
reneta. A I'indret sí que si pot
veure una curiosa taula de
pedra. Pels seus voltants s'hi
va fer una vegada una planta-
da d'alzines, peró no ha so-
breviscut.

A la Talaia també hi van els
afeccionats a I'escalada. A la
banda de ponent de la mun-
tan ya, damunt la carretera del
Pantá, hi ha unes parets de
roca que serveixen de petita
escola d'escalada, molt sovin-
tejada pequé el' sol hi toca
moltes hores del dia. En aques-
tes parets hi ha marcades fins
a trenta vies d'escalada. Ca-
dascuna d'elles amb el seu
norn identificatu. Un altre es-
port -per dir-ho, axí- que es
pot practicar és el de baixar
pel famós pedriscall. En els
darrers anys a la Talaia també
hi puqen alguns polítics i mem-
bres d'entitats culturals. És en
ocasió de la Diada Nacional
de Catalunya, a imitació del
que fan els ribetans al Puig-
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montgrós. També els cube-
llenes s'hi acosten. Se sap que
un grup d'ells per Nadal hi
porta un nafxement en minia-
tura.

La histeria de la muntanya
registra una diada trágica. No
ens podem oblidar del gran
incendi que la va arrasar el
setembre de 1988. Elfoc va
cornencar a la carretera del
Pantá i no va parar de créixer
fins a arribar a les parels del
mas Roig. En l'incendi va des-
aparéxer un horreo que hi ha-
via al peu de la muntanya i que
era un regal d'un marit a la
seva dona asturiana, També
va desaparéixer un deis dar-
rers boscos on es trobaven
rovellons a la temporada. Avui
a la muntanya encara queden
restes de I'incendi. En aques-
ta muntanya alguns troben a
faltaruns metres més d'alcada.
Així hi hauria vértex geodésic
i llibre registre, com totes les
muntanyes qualificades. No-
saltres el que hem trobat a
faltar és alguna poesia que la
canti, i ens ha faltat localitzar
el nom del propietari, perqué
segur que és d'algú.

MERCATS AMBULANTS DE LA COMARCA (matins)

A>-ViJsmova ·.10 qc,ltrú]
Divendres: Vilanova Mar - carrer Soler- Rbla. l.llbertat
Dissabte: Vilanova Centre - Al voltant del Mercat i placa Soler Carbonell
Diumenge: La Collada-Sis Camins - Av. Rocacrespa i voltants

Les Roguetes
Dimecres: Placa de Ramon Mir i carrers Eugeni d'Ors i AlrnoqaversKA~
Divendres: Placa Mercat



Panorama l'Hora del Garraf, 26 de novembre de 1999

Durant elsdorrers anys, molts ciutadans de la comer- . necessitot de fer la volto per Castelldef~ls..Fa sis !TIesos,
ca han viscut d' esqueha al Parc Natural del Garraf .• es va obnr una novo pista forestal des d Olivello fmsa la

Des de fa poc, pero, s'han comencot a obrir nous plana Novella. Es un recorrequt que s'endinsa pel Parc
accessos que permeten arribar-hi en vehicle sense natural i permet descobrir els seus racons més secrets.

Una nova pista asfaltada permet anar des
de Vilanova fins al Palau Novella en mitja hora
• Elmonestir budista situat al mig del Parc Natural del Garraf queda, d' aquesta manera, més accessible

• Elsvehicles no poden circular a més de 30 km/h per aquesta nova via, que s'endinsa en un espai prolegit

XovierConolis

L arecentoberturad'una
. nova pista forestal as-

faltada a través del Pare
Natural del Garraf permet anar
des de Vilanova i la Geltrú fins
al monestir budista de Palau
Novella en poc més de mitja
·hora,·segons ha pogut compro-
var aquest periodic, D'aquesta
manera, els ciutadans de la co-
marca ara tenen més facilitats
per accedir a un espai natural
protegit, al qual vi vi en
d'esquena fins fa poco

1és que per arribar fins al
centre del Pare Natural del Ga-
rraf, en cotxe, abans era neces-
sari travessar les Costes en di-
recció a Castelldefels. A I'altra
banda del massís (encara al ter-
me municipal de Sitges) exis-
teix una carretera, amb fortíssi-
ms pendents, que ascendeix des
de la urbanitzacié Rat Penat fins
a la Pleta -a 400 metres d' alcada
sobre el nivell del mar- una an-
tiga masia situada 'ja al Pare
Natural i que serveix com a punt
d'informació. Des d'allá, la ca-
rretera continua fins a Palau
Novella. Fer aquest trajecte sor- .

)ínf desde Vilanova o Sítges pot
suposárquasi una hora i mitja
de temps, mitja hora menys si
s'agafen els Túnels (620 pesse-
tes de peatge).

La nova carretera, pero,
sens dubte ajudará a modificar
les minses relacions que fins ara
els habitants de la comarca del
Garraf mantenien amb el Pare
Natural que porta el mateix nom.
Malgrat trobar-se relativament
a prop, aquest espai protegit i
únic a Europa -i amb un curiós
monestir budista al seu bell mig=
continua essent un gran deseo-
negut.

Així dones, i anant per la
carretera Ribes-Olivella, poc
abans d' arribar al poble més petit
de la comarca (1.000 habitants,
comptant les urbanitzacions), es
troba a mil esquerra una desvia-
ció que condueix cap a l' escola
de natura Can Grau, un centre
per on cada any passen cente-
nars d'escolars.

Construcció recent

El tram des d'Olivellafins
a Can Grau, d' uns dos quilórne-
tres,ja estava asfaltat des de feia
anys. Fa sis mesos, pero, es va
construir la nova carretera inte-
rior des de I'escola de, natura
fins a la Plana Novella, el centre
del Pare on es troba el monestir
budista. .,

Des de Can Grau, la petita

Un tram de la pedta carretera que recorre el Pare Natural del Garra!, des d'Olivella Iins a PaJau Novella

Quatre vies que formaran ':Ina creu
L'aJcalde d'Olivella,

Joaquim Mas, explica que
I'obertura d'aquest nou accés
ha comencat a portar canvis al
poble. "Els diumenges ja no-
tem l' arribada de gent que ha
vingut des de Barcelona, a tra-
vés del Pare Natural fent un
passeig,' sense necessitat
d'haver de creuar les Costes
del Garraf', comenta Mas. La
Diputació de Barcelona, que

gestiona el pare, té previst mi-
'llorar próximament I'accés des
de Sitges fins al Palau Novella,
i des d'aquest lloc fins a Be-
gues, al Baix Llobregat.
D'aquesta manera, aquestes
quatre vies formaran una creu
amb centrea la Plana Novella.

La millora deis accessos
al Pare Natural, segons creu Joa-
quim Mas, és deltot necessária.
"El pare necessita activitats,

perqué és necessiten inversio-
ns perpoder-Io preservar", ex-
plica l' alcalded'Olivellai pre-
sident del Consell Comarcal
del Garraf, "EIs municipis iels
ciutadans en general hem vis-
cut d' esquena a aquest espai
natural durant molts anys. Hem
de conéixer el pare i fer coses
allá, no per degradar aquell
lloc, sinó per conéixer-lo mi-
llor".

.carretera s' endinsa cada cop més
dins el PareNatural. Per a quino
hihagi estat mai, el lloc pot re-
sultar decebedor i fins i tot depri-
ment. Gairebé no hi ha arbres,
només grupets de pins joves, i
per tot arreu dominen els matolls
no més grans de mig metre. Tam-
bé es poden observar nombrosos
exemplars de bargallons, o mar-
gallons, d' aspecte semblant a una
petita palmera i especie protegi-
da. A més, encara es poden apre-
ciar en diversos indrets les restes
del devastador incendi de l' any
1994.

La presencia humana és
mínima. S'observa alguna ma-
sia o bé les restes d'una antiga
casa rural. Al Palau Novella -
avui dia habitat per monjos bu-
distes-es pot visitar una interes-
sant col-leccíó d'art tibetá, i al
seu costat hi ha un hostal- res-
taurant. Diumenge passat, el par-
quing del monestir era pie de
cotxes de turistes,

Per la carretera no es pot
circular arnés de 30 quilómetres
per hora, i és tan estreta que
.quan ve un vehicle de cara un
deIs dos ha d'aturar-se i posar-
se a un costat per deixar passar
l' altre.

En conjunt, el parc té as-
pecte de paissatge lunar. Atu-
rant-se en qualsevol tram i ea-
minant una estona, pero, el
visitant descobrirá aleshores un
deis encants secrets dellloc: el
seu silenci.
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El Pare NaturaIdelGarraf, un
L'au rapinyaire nocturna més gran d'Europa prospera almassís del Garrat, tot i la gran-- ; ~

RAMONFRANCAs mussol d'ulls 'taronges analit-
zant les seves eqaqrópiles, les

El Pare Natural regurgitacions estomacals en
del Garraf s'ha forma de bola que contenen
convertit en un les parts de les seves preses
deis últims san- no metabolitzades, com ara el' ,
tuaris catalans pel, les plomes o els ossos.Ets
pel, gran duc qui segueixen de prop aques- ,

(Buba buba), I'au rapinyaire tes rapinyaires han trobat al
nocturna més gran d'Europa. Garraf egagropiles amb restes
Aquesta imponent au, d'entre certament sorprenents, com
dos i tres quilos de pes i que ara plomes vermelles d'un pa-
arriba a teniruna envergadura pagai, que probablement va
d'1,90metresámb lesalesdes- / fugir d'una gabia abans d'anar
plegades, ha trobat a escas- a parar a les urpes d'un duc.
sos qullórnetresde lagran urbs També s'han vlst restes de
de Barcelona un habitat molt mandíbula de cadells de gui-
propici, amb una vsqetació neu.
baixa i amb els penya-segats i Les línies eíectríques i els
avencs adequats, per nidificar. tretsdeiscacadors, bépererror

Un mínim de cinc parelles o parque veuen en acuesta au
han aconseguit prosperar i re- un competidor, són les princi-
produir-se cada temporada, a pals causes de mortaldat
principis d'any, en les 10.000 d'aquesta especie de gran be-
hsctáries 'd'aquest espai pro- Ilesa. El bióleq Santi Llacuna
tegit que gestiQnala Diputació recorda als cacadors que
de Barcelona, Entre sts i vuit aquesta rapinyaire sol atacar
criesaconsegueixen sortir en- els conills malalts de mixoma-
davant cada any al Garraf, tosi, una irifecció víricamolt Una cria en elseu niu entre les roques, al Garraf. Va riéixer la temporadapassada
segons Santi Llacuna, bióleq contagiosa i sovint mortal per
del Servei dePares Naturals a aquests rossegadors.
de la Diputació. Elstecnics han Llacuna també defensa el
comptat una mitjana de dos a gran duc deis atacs deis caca-
tres ous per niu, i un maxlrn de dors recordant que fins i tot '
dos pollets per cada nidifica- s'alimenta de petites guineus,
ció. No obstant aixó, les pos- uns canids que a la seva dieta
tes poden anar d'un a sis ous. també inclouen especies cine"

La temporada passada, els getiques com el conill o laper-
biéílegs van aconseguir foto- diu.
grafiar en els seus nius per Especialment en epoca de
primer cop a cries d'aquesta reproducció, a principis d'any,
rapinyaire nocturna, uns po- I'acció d'espelsóleqs o escala-
lIets que en independitzar-se dors pot arribar a suposar una
deis seus progenitors han de' amenac;aper a aquesta auque
conquerir nous territoris a cau- es caracteritza per presentar
sa del marcat carácter territo- uns sobresortints tlocs de plo-
rial d'aquesta especie. mes fosques al cap, que do-

El duc és un superpreda- nen la impressió que són un
dor que captura gran varietat parell d'orelles.
d'animals. t.aseva presatona- La Diputació de Barcelona
mental és el conill, encara que segueix la població existent
també s'alimenta de rates, fent recomptes el mes de des-
serps, lIangardaixos,granotes, embre, quan els mascles
aus de mida mitjana com el s'aparellen. Posteriorment,
tudó o la perdiu i, fins i tot, comproven si hi ha hagut nidi-
escarabats. ficacions i uncop ja han nascut

Els bióleqs de la Diputació els pollets en fan el seguiments
han iniciat els estudis deis ha- amb binocles per molestar-
bits alimenticis d'aquest gran \ los el mínimo Les plomes substitueixen el plomlssol.En una altra cria de,1PareNaturaldel Garraf

SANTI lLACUNA

SANTllLACUNA

R.F.
El ribeta Pere Cua-

dras, que I'any 1960 va
participar en la cacera
d'una parella de ducs,
explica que aquest ra-
pinyaire és un ocell
molt gran, fa, uns 60
centímetres (tot i que
pot arribar a una longi-
tud de 72 centímetres)
i de punta a punta de
les ales fa uns dos me"
tres.

El seu tronc és curt,
wpero gruixut. Té el cap
'cobert de plomes rectes
que semblen orelles i els
ulls taronges molt grans.
Segons Cuadras, els

seus ulls s6n gairebé des-
proporcionats i sernbla-que
ho yegin tot i que compren-
guin moltes coses. ,

El seu plomatge és bru,
amb taques negres, tot i que a
les parts inferiors hi té tonali-
tats groguenques. Les seves
potes són molt gruixudes i les
seves ungles són fortes i es-
molades. Lacua és curta, amb
franges transversals fosques,
com a les ales. La par! baixa
de la cara i el coll és blanca.

Cuadras afegeix que mal-
grat la seva torea, és un 0-
cell mans i només fa ús de la
seva torea quan és neces-
sárí, ja sigui en defensa pro-
pia o buscant el seu menjar.

Per últim,'~fegeix que té una
qualitat de camuflatge molt
remarcable, ja que entre la
pell i la carn se Ii forma una
capa d'aire que li permet que-
dar-se completament lmmó-
bil i sois se Ii belluguen les
plomes, tal com I'aire mou
les fulles deis arbres. '

Elseuvol és vigorós i rápld..
Els mascles solen pesar entre
2 qullóqrarns i 2 quilos i 700
grams. Les femelles són més
grans i fan entre 2 quilos i mig
i 3 quilos i 200 grams.

El període d'incubació deis
ous, normaimentde dos a tres,
dura entre 32 i 35 dies. Les
cries fan el seu primer vol al
voltant d'ubs 75 dies després

detrencar la closca de I'ou.
La seva veu és molt ca-

racterística. Fa un uuu-ju
greu pero breu, caient IIeu-
gerament lasegona sfl-laba,
de vegades seguit per un
cloqueig de to baix i gutural.
La femella emet un so.sirni-
lar al d'una guineu. Aquesta
especie és d'hábits noctur-
ns, es mostra activa en fer-
se fosc i a.primera hora del
dia. És molt poc sociable i,
com a molt, viu en parella.
L'epoca de reproducció és a
princips d'any, iniciant-se el
mes de febrer i allargant-se
fins al juliol. El duc viu a
totes les regions de la pe-
nínsula lbsrica.
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santuari pel gran duc
proximitat amb I'urbs d~_Barcelona i les adversitats

Sant Pere de Ribes enyora el gran duc
Historia d'una parella de ducsque van ser morts l'any 1960 per a ser dissecats

R.FRANCAs

A les sis de la tarda d'un
dia del mes de maig de
1960 cinc cac;adors van fer
una batuda per matar a la
que es creiaque era I'última
parella de ducs de Sant
Pere de Ribes,la que havia
niuat des de sempre a la
penyadeCan Mercer, tarn-
bé coneguda com a penya
del Duc.

Al mascle el van abatre
a perdigonades. A la feme-
lIa la van matar amb una
trampa-ballesta, com la que
s'utilitzaper cac;ar iI'legal-
ment les guineus. Les cries
van ser donades -al Parc
Zoológic de Barcelona,
mentre que els seus proge-
nitors van ser dissecats per
ser exposats al Museu de
Vilafranca, on encara es
poden contemplar avui. .

Ara, quatre decades
després, diversos ecologis-
tes de Sant Pere de Ribes
i la persona que va dispa-
rar al duc, Pere Cuadras,
voldrien tornar a veure
aquesta rapinyaire a la pen-
ya Mercer, actu'alment en
l'árnbit del Parc Natural del
Garraf. Cuadras, que no-
més tenia 15 anys quan va
abatre el duc, diu que esta
penedit i ha assegurat que'
el motiu d'aquella cacera,
d'ara fa 40 anys, responia a
motius dldáctics i pura-
ment cientifics, o sigui,
dissecar la parella per a la
seva exposició pública.
Pere Cuadras reconeix,
peró, que en l'epoca que
van fer aquella cacera el
que van fer no estava mal
considerat.

Aquest ríbetá, de 55
anys, també afirma que
després de matar aquella
parella, els ducs van tornar
a la penya de Can Mercer, cac;ador, que era ell, només un
La presencia d'escaladors sol tret va insultar el silenci i el

. i la construcció de cases gran duc, plegant les ales, va
als peus de la penya van parar el vol i es va estavel/ar
foragitar, peró, els ducs contra la gran penya ceient en-
d'aquest conegut indret de trearbres imates. Totseguitels
Sant Pere de Ribes. . tres homes el voltaren. Els ul/s

En un article, publicat agonitzants del gran duc bus-
I'any 1973 en una revista' caven la mirada deIs seus as-
local, Pere Cuadras narra- sassins mentre el seu bec, amb
va la cacera de la qual va', un sorol/ sec, denotava la' seva
ser protagonista. Al duc - rabié¡ i toree amb un espetec
mascle li van disparar tres sec, sense compassió.
cac;adors, situats per ordre Úlrticle tinalitzava, peró,
de qualificació. Els dos pri- amb una disculpa: Que els nos-
mers cac;adors, pero, van tres avis i totes les persones
errar el tret. Cuadras recor- que estimin els ocel/s i els ani-
da que en arribar al tercer malsdelboscperdoninaquests

La penya de Can Mercer i la figura de loc de les Roquetes que representa el duc . FE:llX ¡OIARI

cecedors i que el coneixement
d'aquesta historia sigui una I/ir;;ó
perqué no es tomi a repetir.

Ara bé, la cacera del maig
de 1960, peró, no va ser I'única
que hi va haver. Josep Jacas
Albareda, de 80 anys, recorda
que a principis deis anys cin-
quanta els masovers de la
masia de Can Mercer de la
Penya van atrapar amb una
ratera un exemplar. Jacas es
va quedar I'animal, que va que-
dar atrapat per una ungla, i se'l
va emportar cap a casa, al
mateix número 15 del carrer
Milana de Ribes on va néixer i
on viu actualmen!. La notícia

referent a la cacera del duc va
córrer per tot el poble i Jacas
es va veure obligat a mostrar-
lo públicament a la placa de la
Vila, davant l'Ajuntament, com
si fos un gran troteu. El rno-
ment el va recollir una totogra-
tia de Jaume Gómez, que es
va recollir en un llibre sobre la
história de Sant Pere de Ri-

. bes, publicat I'any passat i que
va coordinar I'exregidor de Cul-
tura de l'Ajuntament ribeta Jo-
sep Lluís Palacios. La mateixa
foto ampliada penja de la paret
del menjador de Josep Jacas.

L'animal va acabar als Sa-
lesians de Barcelona, on estu-.,

diava el fill del secretari de
I'Ájunt¡¡ment ribetá d'ales-
hores. Als Salesians, diu Ja-
cas, hi tenien un petit zoo.
Aquell duc, que feia 2,10
metres amb les ales des-
plegades, va acabar morint
després d'un temps.

En temps del pare de
Jacas, que ara tindria 125
anys, ve'ins de Ribes all-
mentaven els pollets de duc,
amb restes de carn d'es-
corxador als seus propis
nius. D'aquesta manera,
quan els seus progenitors
arribaven amb conills i per-
dius al niu, les cries ja no
tenien gana i els espavilats
ribetans tenien carn de caca
fresca. La gana i la po-
bresa motiva ven aques-
tes practiques, diu Jacas.

Els técnics de la Diputa-
ció de Barcelona no descar-
ten la possibilitat de reintro-
duir el duc a la penya de
Can Mercer si s'arriba a la
conclusió que hi ha suficient
preses al seu abast, espe-
cialment conills. Els biólegs
adverteixen, no obstant
aixó, que caldria limitar la
practica de I'escalada en
aquesta zona. L'existéncia
de dues edificacions als
peus de la penya pot ser un
altre element negatiu. La
penya de Can Mercer es
troba a tres quarts d'hora a
peu de Ribes, seguint el se n-
der conegut per GR-92 que
va en direcció a la Cova
Negra. El nom oficial de
I'indret és penya de Can
Mercer i no pas penya del
Duc. L'any 1787 aquest in-
dret ja es coneixia amb la
seva toponímiaactual. Pren
el nom d'una masia propera
coneguda amb el nom de
Can Mercer de la Penya.

A Sant Pere de Ribes
s'aprecia tant el gran duc
que es va arribar a posar el
seu nom a una revista, de
I'entitat GER. Aquesta pu-
blicació va apariJixer entre
1973 i 1975. Al nucli de les
Roquetes, d'altra banda.
van estrenar el,juny de I'any
passata coincidint ambo Ia"~~~."
festa:majO!'>d$~~ ~
una besnaoe focque repre-
senta aquest rapinyaire. El
Duc, una figura del bestiari
encarregada per l'Associa-
ció de Ve'ins de les Roque-
tes, es va presentar a la
placa Llobregat, d'aquest
nucli, el migdia del dissabte
19 de juny de 1999.
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Una de les masies situades al mig del Pare Natural

Al massís encara queden petits: espais de eonreu

Imatge d'unapíneda fruit d'una reforestació fetadesprés de l'ineendi de l'any 1978

Una de les patrulles' de guardes forestals que vigilen el pare

Situaeió de máximaalerta al Pare Natural
del Garraf a causade l'altrlsc d'ineendis

ola Diputació ha avari~at al mes de mar~ I'inici de la campanya de prevenció a causa de la sequero

S'hi han instal·lat no~estorres de guaita i hi ha punts d' aigua distribu"itsper tot el territori del massís

Raül Maigí

El risc d'incendi al-Pare
N atural del Garraf és
tan gran que els més

pessimistes ja recorden tra-
gedies com la del foc que va as-
solar el massís l'any 1994. La
preocupant sequera d'enguany
ha' obligat la Diputació de Bar-
celona a avancar un mes la
campanya de vigilancia de pre-
venció d' incendis, que havia de
cornencar el 18 d'abril, pero
que esta en marxa des de diven-
dres passat. Aquest és l' any que
la ~ampanya corncnca més
aviat ja que anys enrere es po-
saya en marxa al mes de juny o
per Setmana Santa, El pla co-
breix el Pare Natural del Ga-
rraf i també el Pare Comarcal
d'Olerdola.

"La situació meteoro 10-
gica ha fet avan\ar la campan-
ya -explica Xavier Roget,' di-
rector del Pare Natural del
Garraf-. És un any molt do-
lent". El massís registra una
mitjana de 650 litre,s per metre

quadrat. E'i 1999, l' índex de plu-
.viometria anual ja va baixar fins
als 450 litres, i des de l' 1 de ge- .
ner d' enguany tan sois han cai-
gut,14 litres. La pluja durant
aquesta primavera és vital.

El pla de prevenció suposa
una inversió de 32 milions de pes-,

, setes en els recursos hutnans que
es destinen al pare. A les 14 perso-
nes que hi treballen tot l'any (nou
guardes i cinc técnics) s'hi sumen
42 més, que es contracten a través
de convenis amb ajuntaments de
les comarques del Garraf, l' Alt
Penedés i el Baix Llobregat. Pre-,
cisament, el sindicat Comissions
Obreres s'ha queixat per les con-

El Massís registra una
mitjana de pluja de
-650 litres per metre
"quadrat a rany. El

7999 van ser 450. '
Des tle l' 7 .de gener
,han caigut 74 litres

dicions laborals d'aquests nqus
contractats (vegeu la pagina 8).

Com a novetats d' enguany
al pare, s'hi han instal-lat nous
punts daigua específics perque
hi puguin accedir helicopters
bombarders, que s'han situat a
la Plana Novella i a Can Grau
(Olivella), i a Can Fontanilles
(Sitges). "Per a major rapidesa i

efectivitat deis helicopters en cas
d'incendi, hi ha un punt daigua
cada dos quilometres i mig dis-
tribuits per tot el pare; la cober-
tura és del 100%", destaca Xa-
vier Roget. També s'hi han
instal-Iat dues noves torres de
guaita, ál cim de la. Talaia i al
Puig d'en Boronat, mentre que
s'han fet millores a la torre del

Xavier Roget, dir~etor del Pare Natural del Garraf

Puig de la Mola, a Olesa de Bo-
nesvalls. En total hi ha una des-o
ena de torres' de guaita, tenint en
compte que dues d' elles -a La
Desfeta i La Morella- no depe-
nen de la Diputació, pero també
entren dins el pla de prevenció
d'incendis. "Es·tracta de com-
partir serveis, de sumar es-
toreos", opina Roget.

1 és que la coordinació
entre els diferents organismes i
entitats és básic de cara a actuar
en un hipotetic incendio A prin-
cipis del mes d'abril hi haurá el
que s' anomena la Reunió de
Coordinació, en que es discutirá
sobre la taula el pla amb els di-
ferents agents implicats (Bom-
bers, Guardia Civil, ADF, etc.).
D'aquesta manera, en cas
d'incendi tothom té la mateixa
inforrnació sobre torres de vigi-
lancia, accessos, punts d'aigua,
etc., cosa que perrnet una millor
coordinació. .

Pel que fa al dispositiu de
,vigilanéia propiament, aquest es
divideix en tres apartats. El pri-
mer i més important és la
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Un deis nomb~osos pnnts d'aigua que hi ha dístríbuíts per tot el massís .

d'informació-dissuassió. Els
guardes del pare ("vigilants mo-
bils") són els qui fan aquesta tas-
ca, amb rutes constants per tot
el territori del massís i insistint
a turistes, masovers o altres de
la prohibició de fer foc o de cap
activitat que pugui originar un
incendi o que sigui una agressió
.al parc.

En segon lloc hi ha la tas-
ca deis guaites, que passen les
hores centrals del dia sois en les
torres de vigilancia. "Si falla la
primera part i el foc es produeix.,
els guaites han de poder detec-
tar-lo i localitzar-lo amb exac-
tuitud al més aviat possible", ex-
plica Roget. Com tots els
organismes que treballen en la
extinció tenen el mateix planell,

, la localització d'un punt concret
és més exacta.

La tercera via d' actuació
seria, en cas qué s'hagi produít .,
un incendi, col-laborar en les tas-
ques d;extinció. A més, el pare
disposa d' un vehic1ede bombers
professional propi i de material
per afrontar un primer conat
d'incendi.

it
Diputació de Barcelona

SC'·:~j (.'f! PnW$ Nf)(>,II"ls

Cada parella de guardes s'enearrega d'una franja del territori

Raül Maigí coses han canviat i que "ara hi
ha malta més conscienciació,
cosa que fa la feina més
tranquil-la". Tranquil-la pero in-
tensa, ja que la feina del guarda
no és tan solitaria coro pot sem-
blar, especialment dissabtes i
diumenges. "Es fa malta promo-
ció del pare i aixó fa que vingui

malta gent, so-
bretot els caps de
setmana".

La feina
del Miquel Án-
gel consisteix,
basicament, a in-
formar els vi si-
tants i controlar
que tot estigui al
seu 110c. Cada
parella de guar-
des té assignada

úna ruta per dins el Pare Natu-
ral, i han de passar informes
constantment sobre la situació al '
centre de control. Les patrulles,

Un espai molt freqüentat els caps de setmana

D'es de fa quinze anys,
. Miquel Ang,elIzquier-

do treballa com aguar-
da forestal al Pare Natural del
Garraf. Arriba a la feina cada
dia des de Molins de Rei, on
viu, i passa al massís des de
quarts de deu fins
les cinc dela tar- Lagent que va al
da, l'horari habi-
tual deis guardes, parc és,cada cop
encara que durant més sensibililzada i
la campanya de'
prevenció també els guardes ia no
hi ha toms al ves- fan tanta feina com
pre. "fIem conec
el massís millor a 'policies de la
que casa meva",: ,muntanyabromeja Izquier-
do. .

, Després dépoques en
que! el guarda havia de fer
d'auténtic policia de la mun-
tanya, Izquierdo opina que les

Miquel Angel Izquierdo, un deis guardes del Pare Natural

a més, estan connectades cons-
tantment per radio, per la qual
cosa els problemes es detecten
rápidament. Les pedreres, les ur-
banitzacions, els cacadors e.r

Fepoca de caca, els excursio-
nistes ... Són diversos els fronts
a tenir controlats, tot i que no
s' acostumen a registrar inci-
dents greus.
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RUTES DE VACA NCES

Descobrir les interioritats del massÍs
El Camí de les Costes i la Ruta de les Masies són dues propostes de la -Diputació de

ROSA TRILLO

La millor manera de conéi-
xer el nostre territori és resse-
guint la teranyinade camins que
el creuen. A la seva vora s'alcen
antigues masies que són el tes-
timoni del passat agrícola de la
nostra comarca i del massís. I al
seu voltant s'estén un paisatge
únic, en qué el pi blanc, el mar-
galló i les garrigues destaquen
entre tota la vegetació. Dues
propostes dissenyades per la
Diputació de Barcelona ens per-
meten conéixer una mica més a
fons aquest paisatge. Es tracta
de la Ruta de les Masies i del
Camí de les Costes.

La Ruta de les Masies és un
itinerari de 23 quilórnetres que
travessa la part central del Pare
Natural i al lIarg de la qual es
troben la major part de les rnasi-
es que hi ha al Massís. Un deis
punts de partida és el petit nucli
de Vallcarca, que acull una gran
-fábrica de ciment construlda el
1903. Des de la factoria parteix
el camí de Campdásens, que
ens portará fins al poblat del
mateix nom. Abans, pero, troba-
rem ea l'Amell de Muntanya. Va
ser un deis antics assentaments
ibérics que hi havia al massís.
Allá s'hi van trobar restes arque-
olóqiques importantíssimes. De
I'época medieval encara es con-
serva una torre de defensa. Des
de ea l'Amell el camí segueix
fins a la plana de Campdásens,
una extensió de conreus ivinyes
que destaca enmig del feréstec
massís. De I'antiga quadra de
Campdásens hi ha referéricies
també des deis temps ibérics. El
poblat, encara habitat, el formen
un conjunt de cases i una cape-
lIa construtda el 1853. Molt a
prop hi ha can L1U(;:á,una masia
també habitada, que també for-
maya part de I'antiga Quadra de
Campdásens. Des d'aquí I'itine-
rari segueix cap a can Planes,
una masia que donará nom al
camí. Aquest travessa el fondo
del Tro, que neix a la collada de

Vallgrassa i, en direcció sud-
est, passat per sota de
Campdásens fins a la riera de
Vallcarca. Can Planes era cone-
guda antigament com el mas de
Font de Gallina i está situada
enmig d'una plana conreuada
de vinyes. El camí continua fins
al 'camí de la Fita, que ve de
Sitges i que es dirigeix a Jatra i
la Plana Novella. El poblat de
Jafra, avui totalment abaneo-
nat, está situat dalt d'un turó. És
una antiga baronia formada per
diversescases i una petita es)
glésia. Can Mareé, una casa
encara habitada, está una mica
separada del poblat pero perta-
nyia a la mateixa baronia. Igual
com la Fassina, situada a i'en-
trada del poblat i on al segle XI hi
havia una fábrica d'aiguardent.
El poblat agrícola de Jafra es va
cornencar a despoblar a les dar-
reries del segle passat, amb l'ar-
ribada de la fil·loxera.

El camí segueix fins al Palau
Novella, un palau modernista
que va fer construir el segle XIX
Pere Doménech, un india que
s'havia enriquit a Cuba. Volia
convertir el Palau Novella en
una colonia agrícola a I'estil
americá, projecte que no va re-
eixir. La propietat va passar des-
prés a diverses mans i ara per-
tan y a la comunitat religiosa bu-
dista Tashi Ling.

La ruta arribaja prácticament
al seu final. Cal passar abans
per la collada de Vallgrassa, un
espai singular, fins a arribar a la
Pleta, un antic pavelló de caca,
del qual destaca una torre de

, forma canica. L'edifici el va cons-
truir Francesc Berenguer, col- .
laborador de Gaudí. La Pleta ha
estat adquirida per la Diputació
de Barcelona, que I'ha convertit
en l'Oficina i Centre d'lnformació
del Pare Natural. Acull una ex-
posició sobre I'espeleologia al
massís i es pot veure una pro-
jecció de I'audiovisual sobre el
Pare.

Precisament a la Pleta s'ini-
cia la segona ruta proposada, el

EL
CAMíDE
LES'COSTES

INICI
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L'ITINERARI

EXCURSIÓ
SENYALlTZADA
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GARRAF •••••••
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a través deIs camins que el travessen
Barcelona per recórrer i coneixer les masies i el paisatge del Parc Natural del Garraf

RUTA DE LES MASIES DEL PARe NATUR:AL DEL GARRAF
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Camí de les Costes, un itinerari
que porta des de I'interior del
massís fins a la zona costana-
ra, resseguint el senderde gran
recorregut GR-92.

Després de deixar aquesta
construcció ens trobem amb 1<:1
bassa de la Pleta, un ernbassa-
ment artificial que acull petits
amfibis, animals invertebrats i
plantes aquátiques. Més enea-
vant apareix una pedrera, una
més de les que hi ha escampa-
des pel Pare Natural. El conreu
de la vinya, els cereals i la ra-
maderia, que van ser la princi-
pal activitat económica deis ha-
bitants del massís en altres epo-
ques, han estat substituides per
l'extracció de roca calcária. Res-
seguint la pedrera s'arriba fins
al fondo de les Coves, una vall
que transcorre entre el pla deis
Vinyals i la serra deis Pins en-
mig d'una abundant vegetació.
El fondo mor a la riera de Garraf,
on estroba amb una nova pe-
drera.

El camí va fent-se més pla
fins al poble de Garraf, tot i que
abans d'arribar-hi topa amb l'au-
topista A-16. Cal passar-la per
sota i seguir I'antic senderfins a
trabar, a má dreta, I'avenc de la
Flauta, enmig de blocs de roca
calcária. El massís és pie
d'aquest tipus d'avenos, pous,
galeries aparegudes a la dorni-
nant roca calcaría. la foscor, la
humitat i I'a'illament fan que a
I'interior c'aquestes cavitats es
cre'in uns ecosistemes únics.
L'avenc de la Flauta és una
petita cavitat que té la boca
obstruida, cosa que impedeix
saber-o e la seva profunditat
real. Des de I'avenc de la Flauta
només resta la la darrera etapa
que portará fins al poble de
Garraf. Aquest petit nucli, que
pertany a Sitges, está envoltaf
per penya-segats, que li donen
un encant especial. Hi ha alqu-
nes construccions destacades
com el Celler Güell, obra de
Gaudí, i el Castellot, les restes
d'una antiga torré d~ defensa.

l,Skm . Centre d'íntcrmacó.
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COMARCA

Paisatge lunar amb una riquesa
Viatge guiat a la reeerea deis tresors del Pare Natural del Garraf, .unespai protegit on la

RAMON FRANCÁS

Cornenca un matí d'un dia
de primavera al Parc Natural
del Garraf, un espai protegit
que gestiona la Diputació de
Barcelona que esta situat tot
just al costat de la gran me-
trópoli barcelonina i que té una
fauna singular. De fet, en el
paisatge lunar del Garraf, en
el que aparentment sembla
un habitat desolat, es troben
animals únics al món, ende-
mismes sorprenents, especial-
ment entre tes espécies ca-
vernícoles.

Les boirines matinals aviat
es dissipen mentre Santi Lla-
cuna, bióleg del Servei de
Pares Naturals de la Diputació
de Barcelona, explica que el
gran desenvolupament cárs-
tic del massís, la vegetació
baixa tipus rnaqula i el relleu
abrupte ofereixen una gran ri-
quesa faunística. Aquestes es-
pécies han hagut d'adaptar-
se a constants adversitats,
com ara els incendis, el gran
abocador de la Vall d'en Joan,
les nombroses pedreres o la
practica poc curosa de
I'escalada, I'espeleologia o de
I'activitat cinegética.

Mentre condueix cap a un
deis punts d'aigua creats es-
pecialment per als anirnals,
Llacuna destaca la importan-
cia de I'avifauna al Parc, espe-
cialment de la rapinyaire noc-
turna més gran d'Europa, el
gran duc (Buba bubo), i de
I'aliga cuabarrada (Hieraaetus
fasciatus), espécies que do-
minen la cadena trófica. Tarn-
bé destaca la preséncia
d'altres aus, com la protegida
gavina corsa (Larus audoui-
nii) , el corb marí emplomallat
(Phalacrocorax aristotelis) o
la gran varietat de quirópters.
De fet, el Garraf és un verita-
ble paradís catalá per a rnol-
tes espécies de ratpenats i
d'altres habitants de les pe-
nombres.

Llacunaexplica, a més, que
recentment s'ha vist per pri-:
mer cop una parada nupcial
d'una parella de corb 'rnari
emplomallat i s'especula amb
la possibilitat que aquesta es-
pécie marina es reprodueixi
per primera vegada al Garraf.

Arribem a la bassa de
Carnpqrás, un deis punts
d'aigua per a la fauna, per
fotografiar la colonia més im-
portant del Garraf de la grano-
ta verda (Ranaperézl). Tenim
sort, una trentena d'aquests
amfibis prenen el sol amunte-
gats en I'únic objecte que so-
bresurt de I'aigua, un tauló de
fusta, ben atents a la possible
presencia del seu principal
enemic, la serp verda o colo-
bra de Montpeller (Malpolon
monspessulanus) .

Arribats a Vallgrassa, des-
prés de donar un tomb pels

límits del Parc a Olivella, Lla-
cuna s'acomiada de nosaltres
per deixar-nos amb el sobre-
guarda del Parc Natural del
Garraf, que ens acornpanyará
en un ampli recorregut per gran
part de les 11.000 hectáries
d'aquest espai protegi!. En el
punt on ens recull el sobre-
guarda, davant de Vallgrassa,
els guardes del Parc han arri-
bat a veure algun cop I'aliga
cuabarrada portant entre les
seves urpes un conill.

El rnaxirn responsable deis
nou guardes del Pare Natural
del Garraf segueix aquest matí
atentament les indicacions que
li transmeten des de les torres
de guaita amb un rádiotrans-
missor. Uns vigilants han divi-
sat una ténue columna defum.
El cas, després de les oportu-
nes comprovacions deis
agents de la Diputació, no va
arribar més enlla d'un ensurt
pel gran risc d'i ncendi forestal.
Ouan es va prcduir aquest foc
[en l'arnbit del Pare no és per-
més fer foc i a la resta de
zones, des del? de rnarc, tarn-
poc] feia molt de temps que no
plovia. Curiosament, peró,
després que el sobreguarda
pregués a Sant Pere, van cau-
re quatre gotes a la zona de
Begues.

Amb el seu flamant 4x4, el
sobreguardadel Parcensdes-
cobreix alguns deis grans tre-
sors del Pare Natural. Ens
mostra arbres tacats de fang
on es rasquen els senglars
(Sus scropha) i d'altres arbres
on fan les seves marques te-
rritorials amb els ullals. Tam-
bé ens ensenya excrements
que anem trobant a diversos
camins del Pare, com ara de
conill (Oryctolagus cuniculus),
perdiu (Alectoris ruta) o mus-
télids. També troba excre-
ments de guineu (Vulpes vut-
pes) amb péls de conill i amb
restes de dátils de margalló.

El sobreguarda del Parc
també ens porta cap a basses
on, en els últims dies, s'han
vist salamandres (Salaman-'
dra salamandra) o fins a
I'avencde l'Esquerrá, on viuen
animals únics al món i, molt
probablement, éssers que en'
cara estan per descobrir.

En la ruta pel Pare, sns
surten al pas perdius comu-
nes, que ara es troben en pie
període d'aparellament. Pel
que fa a les perdius, el sobre-
guarda del Pare ens explica,
entre laments, com rnolt so-
vint els cacadors deixen anar
exemplars de granja i no
d'autóctons, fet que fa créixer
el perill de malalties entre la
població propia del Pare. Tam-
bé comenta que, de tant en
t~t, es veuen d'altres espé-
cies no autóctones del mas-
sís, com ara els faisans de
granja (Phasianus colchicus)
deixats anar també pels caca-

Granotes verdes. Prenen el sol a la bassa de Carnpqras
FEUX

El sobreguarda del Pare. Mo~tra un excrement de guineu en un deis caminets del Parc
R.F.

dorso
També veiem tudons (Co-

lumba palumbus), cruixidells
(Maliaria calandra), cueretes
blanques vulgars (Motacilla
alba), estornells (Sturnus vul-
garis) i, fins i tot, un bitxac
(Saxicola torquata) cacant en
pie vol una papallona. Avui no
hi ha hagut sort i no hem pogut
veure cap rapinyaire, ni tan
sois els més comuns, com ara
els xoriguers (Falco tinnuncu-
lus).

El sobreguarda també ens
mostra els conreus plantats
per la Diputació o en conveni
amb associacions de caca per
oferir aliment a diverses espé-
cies.

Durant el trajecte baixem
del totterreny per atansar-nos
a peu a diversos racons del

Parc, on el sobreguarda retira
IIaunes rovellades, mentre ens
diu que no us penseu que
aixó nornés ho faig avui que
heu vingut vosaltres.

Topem amb un grup
d'escolars, deis molts que vi-
siten el Pare a través d'excur-
sions concertades amb
l'Escola de Natura Can Grau
d'Olivella, la qual cosa serveix
al cap deis guardes per infor-
mar que, sovint, els infants
que visiten aquest espai pro-
tegit cometen bretolades, com
ara deixar pedres al mig deis
camins.

El responsable deis guar-'
des, que també baixa del 4x4
per comprovar si en un revolt
de la carretera a Begues hi
han coHocattrampes els caca-

.dors, recorda també als con-

ductors, amb els quals es
creua, que al Pare no es pot
circular a més de 30 quilóme-
tres per hora.

Tot aixó a molts pocs quilo-
metres de la capital catalana i
amb vistes que treuen I'alé,
com la que es pot veure des
del cim de les Agulles, a 552
metres sobre el nivell del mar,
la mateixa vista que veuen les
rapinyaires diürnes del Pare.

Abans d'acomiadar-nos, el
sobrequarda del Pare Natural
del Garraf, que prefereix man-
tenir la seva identitat en
I'anonimat, ens demana pru-
déncia a I'hora de revelar els
punts on es pot trobar la fauna
al Pare. Ens recorda, entre
d'altres, el mercat negre exis-
tent amb els ous de rapi-
nyaires .
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COMARCA

faunística única isorprenent
fauna s'ha sabut adaptar a les adversitats

CONTRAPUNT
"Aixo no és com
en un reportatge
de Rodríguez
de la Fuente"

El sobreguarda del
Parc Natural del Garraf
explica que la gent ve
pensant-se que aixo és
com un zooo que apa-
reixeran áliques per tot
arreu, com en els repor-
tatges de Félix Rodrí-
guez de la Fuente i, esta
ciar, molts se'n van
desil-luslonats, '

El cap deis guardes
de la Diputació de Barce-
lona considera que la mi-
lIor manera de preservar
la fauna del Parc és a
través del desconeixe-
ment per part de la gen!' ,
En aquest sentit, afirma
que tot i que cada cop la
gent' té més conscien-
cia ecolóqlca, se se-
gueix ernbrutant molt,
arrencant herbes per
als herbaris, aixecant
pedres sense tenir en
compte que es poden
malmetre ooteques,
com la deis pregadéus,
i s'agafen pollets de per-
diu amb la ma, sense
saber que en la majoria
deis casos la mare re-
butja els polls que han
estat tocats per l'horne.
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Torres col.laboraen la
preservació de la principal
rapinyaire diürna del Garraf

R, Francás
La Fundació Miguel To-

rres, de Vilafranca del Pe-
nedés, patrocina des de,
1992 I'estudi i la protecció
a Catalunya de la rapinyai-
re diürna més important del
Garraf, l'áliqa cuabarrada
(Hieraaetus fasciatus). Els
objectius del pla d'estudi i
protecció, que tira enda-
vant un equip de la Univer-
sitat de Barcelona, són
conéixer quines són les
causes responsables de la
regressió de les aliques ~a
posada en practica de di-
verses mesures destina-
des a la conservació
d'aquesta imponent au.

La Fundació Miguel
Torres ha lliurat a les corn-
panyies eléctriques inte-
ressades a col.laborar un
projecte per corregir les ll-
nies electriques i evitar
I'electrocució de les ali-

gues. Segons la Fundació, s'ha
intervingut en multitud de ca-
sos per evitar el tracas de la
reproducció, donant avís de
diverses perturbacions (com ara
les tales forestals, I'obertura de
pistes o I'escalada) o aportant
menjar a les parelles en el cas
que es detecti una rnancanca
de recursos alimentaris.

La Fundació Miguel Torres
també ha centrat sstorcos en la
divulgació d'aquesta espécie,
especialment en el camp esco-
lar. Entre al tres accions, ha pro-
mogut una exposició itinerant
que ha estat visitada per 15.000
persones de deu municipis de
Catalunya.

-A Catalunya ja només que-
den unes 70 parelles d'aliga
cuabarrada, un 10% de la po-
blació europea. Al Garraf no-
més hi h~ tres exemplars (un
rnascle i dues femelles), des-
prés que I'hivern passat des-
aparegués, per causes que es

Un exemplar d'áliga cuabarrada, Ja només en queden tres al Garra! FUNQACIÓ TORRES

desconeixen, un mascle. Les
aligues del Penedes i el Garraf
són les que tenen el major
índex reproductiu deis exem-
plars de Catalunya, segons
Joan Real, professor del De-
~artament de Biologia Animal

de la Facultatde Biologia de la
Universitat de Barcelona i un
deis principals estudiosos
d'aquesta aliqa a Catalunya.

Segons Real, les áliques
del Garraf, com les de la resta
de Catalunya, estan contra

les cordes.
El 90% de les causes de

mort de les aliques cuaba-
rrades a Catalunya són per
trets de cacadors o bé per
electrocució o col.lisió con-
tra les línies electríques.


