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Activisme a la natura
Dins de les activitats corresponents al servei comunitari que hem de fer els alumnes de 4rt 
d’ESO, el dia 27 de novembre vam realitzar una activitat anomenda activisme a la natura, 
organitzada pel comitè ambiental de l’institut, que consistia en portar carn a la base del 
comanegra per tal d’alimentar als voltors i veure el trencalòs. També vam portar llana 
d’ovella al trencalòs, materials adequats per fer el niu.

Aquí podeu fer una fotografia del guia de l’agrupació naturalista a la 
zona (Basses de Monars)

Tot va començar al parking del consum on ens vam reunir amb els nostres companys, 
professors i naturalistes. Des d’alla vam tenir 1 hora amb cotxe fins arribar als peus de la 
muntanya el Comanegre. Un cop vam baixar del vehicle un dels naturalistes,en Joan 
Montserrat, que ens feia de guia, ens va explicar quin seria el nostre objectiu:

El menjar el vam portar a un punt on vam veure, a més de corbs i l’àliga daurada, dues 
espècies de voltors, el voltor comú i el trencalós, aquest últim està en perill d'extinció, a la 
zona on vam anar només hi queda una parella. 
Els hi vam portar dos bambis (dos cabirols), caps de cabra, també les seves potes, dos 
porcs senglars petits i altres coses. Els voltors s’haurien de menjar la carn i quan només 
quedessin els ossos se’ls menja el trencalós, perquè tenen els sucs gàstrics molt potents 
que poden desfer els ossos.
També els hi vam posar llana perquè els trencalosos poguessin fer el seu niu.
Tot aquest bufet que vam preparar per als voltors ho vam fer en un replà al vessant de la 
muntanya del Comanegra, perquè els voltors acostumen a menjar una quantitat equivalent 
al seu pes, uns 7 kilos, i, en acabar, els hi costa molt enlairar-se. En aquella zona podían 
correr amb les ales obertes i llençar-se buscant corrents ascendents d’aire calent, d’aquesta
manera no cal que facin tanta força per emprendre el vol.
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Després que en Joan ens expliqués diferents tipus de coses sobre els voltors i el trencalòs 
vam  saber què fan els nius amb llana, tal i com hem mencionat abans,  perquè són 
l’especie que comença abans el període de cria i han de cobar els ous durant la part més 
freda de l’ibern, per això els hi vam posar la llana en els arbustos. També ens va explicar 
que a l’alta garrotxa només hi quedava una parella de trencalós, per això volem que es 
reprodueixin, els seus nius estan en els penya segats.

                           Niu amb llana,temps de cria molt llarg, 1ers en criar, crien en penya segats

Més tard vam anar caminant en direcció al pic de les bruixes fins que vam trobar una 
columna de vaca morta i entre tots vam intentar trobar més ossos per tal de reconstruir 
l’esquelet sencer de la vaca,al final no ho vam aconseguir, ja que faltaven ossos.

Un cop fet tot això, ens vam situar al vessant que està en 
front del canyet on vam deixar la carronya i la llana. Allí hi 
vam ficar un parell de telescopis i també vam fer servir 
prismàtics per veure si algun voltor, corb o fins i tot el 
trencalòs baixaven a on hi havia la carn.
Van tardar, però els primers que van baixar van ser els 
corbs, al principi pocs però de seguida ja es van animar. Els 
voltors semblava que de moment no volien baixar.
En un moment vam veure una àguila daurada, i al cap d'una 
estona va aparèixer el trencalòs, ens va passar per davant i 
ens va fer la volta per darrera com si ens estigués 
inspeccionant.

En conclusió, ens ha agradat molt participar en aquesta 
activitat ja que hem après molt més sobre les aus i animem als alumnes que si tenen la 
oportunitat s’apuntin a aquesta activitat i gaudeixin tant com hem gaudit nosaltres. 
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