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Nom: Pius Font i Quer
Lloc: Secans de Belianes-Preixana

Ruta recomanada
(5km aprox.)

Organitza:





Cada vegada fan més granges de porcs per tot arreu i m’atanso 
a veure’n una. A punt d’arribar al marge del camí hi ha un 
talús força gran amb algun forat de conill. En una pedra a 
dalt de tot hi trobo prenent el sol un *5                                   . 
Ja de tornada, m’adono que aquest és un espai molt humanit-
zat, en què tot ha estat transformat en conreu. Al marge em 
trobo un petit exemple de la vegetació que imperava aquí 
abans que ho modifiqués l’home. Es tracta d’una alzina 
solitària, i al seu brancatge en destaca la silueta gris d’un 
*6                             , un rapinyaire amenaçat que fa el niu 
entre el cereal.
Més endavant pujo per un corriol molt empinat. A dalt hi ha 
unes fantàstiques vistes, una atalaia ideal per veure algun 
*7                          , que tot i lo grans que arriben a ser, són 
difícils de veure. 
Cansat de tant donar tombs, m’assec en un banc de fusta tot 
mirant l‘ aigua. En un espai natural tan sec com aquest, amb 
una mica d’aigua ja n’hi ha prou per atreure molts animals, 
inclús un *8                              que em surt entre els peus.

Me’n torno al punt de partida 
satisfet d’ ‘haver conegut un 

indret tan singular i ple de vida.

Situat en ple secà, Preixana pot ser un bon punt de partida per 
conèixer aquest espai. Emprenc l’aventura des de la plaça de 
Catalunya. En ella hi llegeixo que l’espai natural de Belia-
nes-Preixana està situat en una gran plana formada per grava, 
al con al·luvial del riu *1                     .
Aquesta població és coneguda també per l’ermita de la Mare 
de Déu de Montalbà. Hi pujo per observar-hi les vistes: són 
excel·lents. Quan em disposo a entrar a la capella, uns cops secs 
em criden l’atenció. Resulta que al xiprer més pròxim hi ha un 
*2                         que puja pel tronc en busca de formigues. 
Tinc ganes de perdre’m pels camins entre els cultius i conèixer la 
fauna que s’amaga en aquests secans tan singulars. Trobo un 
encreuament, i em decideixo a agafar el camí de la dreta. Tot 
recte em porta a una caseta en runes. Aquests són bons llocs per 
a vàries espècies, entre elles el *3                       , que espera pa-
cientment que surti algun insecte volador per caçar-lo. 
Segueixo una bona estona sense desviar-me d’aquest camí.
 Em sorprèn una petita cabaneta amb una arquitectura pecu-
liar. Un home de la zona m’explica que es tracta de la cabana 
de volta de les Socarrades. Aquestes eren construccions per 
protegir els animals de tir i els mateixos pagesos. A la porta 
de la cabana hi ha un canalet que desaigua al camí, i a uns 
20 metres seguint aquest canal, trobo un tub de formigó per 
on l’aigua hi travessa. És allí on trobo un rar exemplar 
d ’ *4                                , un insecte nocturn molt curiós.
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