Organitza:

Nom: Pius Font i Quer

Lloc: estany d ’Ivars i Vila-Sana

N’hi ha moltíssims d’ocells en aquest estany! Decideixo entrar en
un aguait de fusta pensat per observar-los. Tan bon punt obro els
porticons, n’hi ha un que surt volant espantat davant meu. El
busco al plafó informatiu on hi figuren moltes espècies, i el reconec
fàcilment: és una *6
d ‘
perquè és l’únic que té el
bec groc i vermell.
A l’estany d’Ivars les barques amb què la gent hi navega estan
fetes de ciment!!! I suren!!!! És clar, deu ser perquè en aquesta terra
hi ha molt pocs arbres per fer-ne fusta.
Passant per uns ponts de fusta em paro en el segon per mirar si hi
veig quelcom. Òndia!! Què gros!! De l’aigua emergeix una
*7
, que és un peix introduït i estès per tot el món i
summament nociu per a aquests ecosistemes.
Hi ha tota una clapa de canyís envoltat per una tanca. Aquesta
planta ajuda a depurar les aigües que entren a l’Estany. Hi ha 3
cavalls que s’encarreguen de gestionar-la. M’atanso per tocar-los
però veig un cartell que m’avisa de la importància de mantenir la
distància amb ells. Segueixo la ruta fins que paro en un encreuament de camins. Sento un rosec i el segueixo fins al peu de l’arbre
més proper. Hi trobo una *8
d’
, aquests
punts grocs la fan inconfusible!!!
Me’n torno al punt de partida
satisfet de haver conegut un
indret tan singular i ple de vida.

I fins que no hi vaig ser no es veia!!!
Aquell estany, tot i ser en el pla, quedava enfonsat com en un plat
de sopa.
Hi vaig accedir per Cal Sinén, una masia emblemàtica d’aquest
indret que data de l’any *1
Des d’aquí tinc una vista fantàstica de l’estany i puc observar que
hi ha un itinerari que el voreja. No tardo gaire en trobar una
plantació de tamarius a la vora del camí que em sorprèn, estan
coberts per un plàstic blanc, sembla algun tipus de protecció per a...
ja ho tinc!!!! Dins d’un d’ells hi trobo l’animal culpable!!
És un *2
. Seguint la meva ruta puc observar que hi ha
alguns equipaments per observar aquest indret, com n’és l’exemple
una torre de fusta que et permet veure-ho tot des d’una altra perspectiva .De fet aixeco el cap i ràpid me n’adono que hi ha més
animals que l’aprofiten per veure millor les seves preses, com és el
cas d’un *3
. M’endinso en un bosquet de ribera
que trobo en una corba del recorregut. És força tancat i s’hi està
fresquet. La meva sorpresa ve quan els meus ulls s’acostumen a la
poca llum i hi veig un munt de figures humanes... Són estimaocells, una versió dels clàssics espantaocells però aquests busquen
l’efecte contrari. Em crida l’atenció que un d’ells va identificat
com a guia de l’Estany. Va molt equipat; fins i tot porta una
*4
d ‘
a la butxaca del pantaló! Què divertits!!
Porto una bona estona caminant i aprofito unes tauletes de fusta
per descansar una miqueta a l ’ombra dels àlbers i els xops. Em
fixo que els àlbers tenen el tronc i la fulla per sota d’un color
blanc molt evident, en canvi els xops la tenen verd clar. En un
d’ells hi trobo un *5
que es vol enfilar pel tronc.
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