DEPURADORA O PARC NATURAL?
Si us parlo d’un indret on hi ha fagines, martes, porcs senglars, guineus, genetes i fins i
tot llúdrigues, per no parlar d’ocells tant macos com el bernat pescaire o la merla
d’aigua entre d’altres animals, pensareu, suposo que es tracta d’un parc d’animals,
d’un zoo o fins i tot d’algun parc natural.
Doncs no, es tracta en realitat de la depuradora de Sant Julià, tècnicament dita EDAR
SUD, a tocar de la frontera espanyola i del seu entorn.
Ja fa vora d’un any i mig que vaig iniciar un projecte per intentar fotografiar i gravar a
la llúdriga, gràcies al permís obtingut per treballar a la zona de riu de la depuradora i a
la implicació de tot el personal es va poder iniciar el projecte.
El que va començar com la recerca d’una espècie tan emblemàtica com la llúdriga ha
esdevingut, per sorpresa de tots, que aquest indret és freqüentat per una infinitat
d’espècies animals que viuen en aquesta zona de riu, moltes d’elles protegides.
A banda de la famosa llúdriga, s’han obtingut imatges de moltíssims animals que
aprofiten sobretot les hores nocturnes per fer acte de presència. Entre d’altres cal
destacar espècies protegides i poc estudiades com la preciosa geneta o la merla
d’aigua.
A més s’han pogut gravar imatges de guineus, senglars, fagines, martes, merles
d’aigua, bernats pescaires, i d’altres petits ocells.
Per tant , cal dir que si hi han tantes espècies, moltes de les quines depenen d’una
bona qualitat de l’aigua, la depuradora està fent molt bé la seva feina de “netejar “
l’aigua i indirectament està protegint un munt d’espècies animals.
No podria acabar aquest article sense agrair infinitament a tot el personal de la
depuradora que, des de el primer dia s’han implicat en aquest projecte. M’han obert
les portes en tots els aspectes, m’han ajudat a buscar bones zones de gravació, m’han
deixat material per poder accedir a indrets de difícil accés, m’han aconsellat on gravar i
sobretot s’han interessat cada dia que jo apareixia per la zona de com m’anaven les
coses.
Com diu un famós presentador de televisió, moltes gràcies, sou molt bona gent!
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