
'minyons esco~es 
guies sant ¡ord1 

• 

• 

D E S e O B E R T A 

I 

A e e I o 

A L 

D E L TA D E L 1 E B R E 

Com a exemple i no pas perquè sigui 
exemplar~ sinó perquè es traata d'una 
experiència _real~ 

heus-ac1. un breu reportatge d 'u_n cam
pament de 4 dies~ fet aquesta p·rima
vera amb un grup de 34 nois i noies 
de 12 i 13 anys 

al Delta de l'Ebre 

Equip N. E.'U. 

Juny 1977 



La problemàtiea del Delta de l'Ebre és 
força, o'omplexa (vegeu L'Natura ..• ús o 
abús?"~ pàgines 2?5 a 290); amb tot i 
aixJ~ intentarem fer-ne un asboç: 

- Problemàtiea agricola (hom vol conreuar-hi 
espècies diferents de l'arròs). 

-Presa d'aigJes per al consum (disminució del 
oabal d'aigua dolça en el Delta). 

- Fumigaoions incontrolades contra els insectes 
que perjudiquen la fauna de la zona. 

-Assecament· d'algunes de l?s llacunes litorals 
amb els consegifents efeetes en la flora i la 
fauna de la zona. 

- Caça indoniro la da d'ànecs i ooe Z ls. 

- Contaminació de tes aigiles litorals amb dis- 4t 
minució de la fauna aouàtica 1.: de la riquesa 
pesquera. 

- .Possibilitat de construcció d'urbanitzacions. 

1. PRESENTACIO DEL DELTA I DE LA SEVA PROBLEMATICA 

Aquesta presentació va ser feta per un biòleg vinculat a 
l'ICONA i a la ·campanya de Salvaguarda del Patrimoni Natural 
de Catalunya .• Es tracta d'una persona que coneix bé el Del ta 
perquè hi treballa des de fa molts anys~ no únicament un teò
ric. 

Va· presentar el Del·ta anib diapositives: planell, pai-satge, 
vegetació~ fauna ••• ; va exp·osar la problemàtica generali, • 
m~s específ~c~ment '· la de la fauna dels llacs i aiguamolls. 

====-==-==.==-=,=== vegeu~- a part, mapa del Delta ================ 

Va demanar als nois que consideressin la possibilitat de 
treball en tres projectes: ... 

Construcció i instal.laci6 de caixes-refugi per als 
rats-penats. 

Construc.ci.6 i·instal.lació de- perxes per a les aus 
de presa. 

- Visita a les societats de caÇadors dels pobles del 
Delta per a,fer un cens del nombre d 1 escopetes, del 
nombre de peces mortes.~per any i de les espècies més 
caçades. 

El projecte i la demanda de treball venien de part dels Caps 
i d'un representant d •organismes de· protecció de la natura. 
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2. PREPARACIO. DELS NOIS PERQU!: PUGUIN GAUDIR DEL DELTA 

Com que en el Delta hi viu una fUna molt diversa i poc co
neguda, ens trobàvem amb el problema- que els nois no coneixe
rien els animals si no es preparaven mínimament. 

Els Caps havíem de donar-los els estris necessaris perquè 
coneguessin els ocells i p·oguessin obserVar-los sa-bent què 
estaven veient. 

Utilitzant "guies de camp" (1) vam calcar els dibuixos 
dels ànecs i altres aus més corrents del Delta, indicant els 
colors de les diferents parts del èos i v·am donar-ne una cò-
pia a cada noi. · 

Sobre aquests originals ells havien de fer algunes feines: 

- Pintar-se els dibuixos dels colors indicats (i tot fent
ho ja ·estaven fent un·exercici d'entrenament a l'obser
vació). 

- Retallar cada dibuix i enganxar-lo en un full blanc, 
deixant espai per a fer-hi anotacions (d'aquesta manera 
es construia cadascú un rudiment del que abans en dèiem 
11 el carnet de caça 11

) • 

==-=====·:::;;;;::::::::=== vegeu, a part, els dibuixo-s dels ocells:=·===== 

D'una altra banda, en el moment de donar-los aquests di-· 
buixoS hom els va- fer una explicaci6 dels principals tipus 
d'aus del-Delta, segons el quadre que també se'ls va donar: 

;;;;:::::::::·;;::::;;:::::::== vegeu,- a part, quadre de les aus del Delta ------------

3. ORGANITZACIO DEL CAMP 

L'organització prevista era la següent: 

Dia 1: matí: via~ge 

tarda: instal.lar-se, passejar, banyar-se al mar 
començar la fabricació de les caixes per als 
rats-penats i de les perxés per- a les .?-US de 
presa. 

Dia 2: tot el dia: escampar-se en grups·: 

a) pelS pobles, per a fer 1: enquesta 

b) pels llacs, per a reunir observacions sobre els 
ocells, utilitzant la guia i omplint-la. 

capvespre: continuar la fabricació. 
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Dia 3: tot el- dia: anada a la península dels Alfacs C enclau 
ornitològic molt important) per a obser
var la fauna. 

capvespre: instal.lar Caixes i perxes a 1 1 e~tàny de 
. La Platjola·:· 

~1\1'11~~ · ib"''f.).n-¡_~\ nJ.t: .foc de camp 

Dia 4: matí: desmuntar i netejar el camp 

tarda: viatge. 

=========== vegeu, a part, caixes per a rats-penats 

4. REALITAT 

========= 

En la pràctica se'ns van trastocar les previsions: 

Dia 1: Tot va anar com ho havíem pensat, excepte _que· al cap
vespre ningú no pensava a construir caixes, 'sinó a 
banyar-se i jugar a la platja. 
Els Caps no vam apretar gens ni mica: ens semblava 
lògic. 

Dia 2: L'autocar que ens havia de repartir pel Delta no va 
presentar-se. D'altra banda, feia una tempesta de lle
vant molt forta i no era aconsellable d'empre-ndré a 
peu expedicions de 20 i 30 km. - "-" 

Els C~ps anàvem esperant que el temps s'<?-Clarís per 
a f~r _projectes amb els nois. 

_;;',{\¡'O~' .. 't' , ,. \\~"'iZ1 l'.'o> .. \-HefltrEf~ alguns nois treballaven de ferm en la cons..:. 
trucció de caixes i perxes; altres pul.lulaven sense 
saber gaire què fer. 

En conjunt, pot considerar-se que el dia va perdre's 
per a una part del nois. 

Vam assegurar l'autocar per a l 1 endemà, i sobre 
aque~ta base vam discutir amb els nois què faríem: 
pas-sàvem al tercer dia el que havíem previst per al 
seg'On; els fe i· a molt il.lusió anar tots sols en grups
pels pobles i els llacs. 

-Dia 3: L'autocar va anar escampant grups pels pobles fins ·a· ·e· 
deixar els darrers prop de 1 'estany de 1 'Encanyis··sada. 

Els nois, encongits pel mal temps i per la gran quan
titat de mosquits que hi havia, van preferir, massiva
ment, anar pels pobles. 

En retrobar-se, a mitja tarda, els que havien anat al 
llac, van engrescar molt als ultres i, sense Caps, 
se'n van anar cap a l'estany de La Tancada, prop del 
campament, mentre que alguns es quedaven a preparar 
el foc de camp i uns altres acabaven les caixes i les 
perxes i les instal~lav~n a la Platjola. 
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5. VALORACIO 

Entre les valoracions que han fet els nois, hi ha una 
certa unanimitat en els punts següents: 

- molt interessant l'observació dels ocells (que s'han 
quedat amb ganes de repetir, vaja). 

- interessant la construcció i instal.lació de refugis 
per a animals. 

interessant conèixer la gent del Delta: van sentir-
se ben acollits i van trobar que "són molt simpàtics 11 • 

- contents del clima de llibertat del campament: ¡¡sem
pre que volíem banyar-nos, podíem fer-ho! 11

, i de la 
espontaneïtat del foc de camp-, -que van muntar-se 
totalment ells . 

- descontents pel fet que els Caps no prenguéssim ini
ciatives el dia de la maltempsada i la manca de 
l'autocar. 

- descontents de la conducta 11 tancadau d'alguns sub
grups. 

descontents que el camp fos tan curt. 

Per la nostra part, els Caps tenim la sensació que 
s'han viscut uns dies força relaxats i relaxants, amb una 
bona equilibració entre el fer i l'estar, que els nois 
han pogut fer força el que els venia de gust i que no 
ha estat difícil posar-se a treballar quan calia. 

omaltra banda, coincidim amb els nois que no vam 
saber prendre una iniciativa adequada el segon dia . 
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