
es gestionen en col Iaboració amb la
Generalitat. en el marc de projectes de
conservació. Pero la fauna exótica com les
tortugues de Florida, tortugues gegants,
wrtugues morisques, iguanes, boes, serps
prtons, caimans, cocodrils, i un reguitzell
d'altres especies origináries de zones del
planeta molt diverses, s'han de quedar de
per vida al centre. No es poden alliberar
perqué suposarien una amenac;:a per als
nostres ecosistemes i les especies que
hi viuen. A aquests animals exótics -cap
d'ells verinós- el CRARC els proporciona
les condicions idónies per viure en
captivitat: cures veterináries, alimentació,

El CRARC de Masquefa és I'únic centre de recuperació de fauna salvatge de tot Catalunya.
Per aixó acull els reptils i amf1bis exótics comprats com a mascota que els propietaris ja no
volen, i rep els que comissen Mossos d'Esquadra, Guardia Civil, agents rurals o policies locals.
Fa una important funció social per al conjunt del país que cap altre centre no ofereix.

Un cocodril que va arribar a Catalunya
quan només feia 30 centímetres amagat
dins la maleta d'uns turistes que havien
anat a Egipte i que se'n van desfer quan
va comenc;:ar a créixer. Una boa que un
nen va comprar sense permís deis pares
i se li va escapar <1 l'escola. Desenes de
tortugues origináries del sud deis Estats
Units trobades pels agents rurals a diversos
espais aquátics de la geografta catalana.
Tortugues gegants africanes comprades
il Iegaírnent i comissades pels Mossos. O
tortugues morisques intervingudes al port
de Barcelona per la Guardia Civil a farnflies
magrebines que tornen de vacances.
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i la recreació de les condicions del seu
hábitat originari, amb terraris que s'han de
mantenir a una temperatura entre 25 i 30°
(tot depenent de l'especie) o grans basses
d'aigua
Alguns d'aquests exemplars estan al nostre
país a conseqüéncia del comen;: il legal,
pero molts altres poden comprar-se
legalment en una botiga de mascotes, com
les populars tortugues de Florida. Molts
d'ells són cedits al CRARC per propietaris
que es penedeixen de la compra. Per aixó,
el director del centre, Quim Soler; de mana
que abans de comprar un animal, sigui el
que sigui, la gent s'inforrni molt bé i es
responsabilitzi de la mascota de per vida:
"quan s'adquireix un d'aquests animals -
explica- no sempre s'és conscient que es
fara gran, que viurá molts anys, que potser

es tornara agressiu i que necessitara
unes atencions especials, com ara una
temperatura adequada o una neteja
constant del seu terrari o peixera; per
aixó molts se'n cansen i porten la mascota
aquiAixó en els millors del casos, perque
hi ha la possibilitat que ''I'abandonin
en algun estany o rieral, causant així
prablemes ecológics".
Per tallar el problema d'arrel, una de les
principals funcions del CRARC és educar
i conscienciar. Uns 6.000 escolars visiten
anualment les instal 'Iacions masquefines,
on participen en tallers i activitats
didáctiques. Aquest treball sensibilitzador
es fa també en les visites que el centre
rep el cap de setrnana, uns 8.000 usuaris
més a l'any
A més d'aquesta labor educativa i de la

Un projecte de país que, per fl, cornenca a
rebre subvencions d'altres administracions

Des de fa temps l'Ajuntament
treballa per aconseguir una major
implicació económica de la resta
d'administracions amb el CRARC,
atesa la funció social que desenvolupa
i de la qual se'n beneficia no només el
municipi sinó tot el país. El Consistori
assumeix les despeses per I'acolliment
d'aquests animals: el manteniment
de les instal Iacions, I'alimentació,
les cures, i els subministraments
d'electricitat i aigua necessaris per
a repraduir les condicions del seu
hábitat originario Fruit de les gestions
efectuades, per f el 20 I2 es va
aconseguir un ajut de 21 .000 euros
de la Generalitat i un altre de 15.000
euros de la Diputaciá. Ambdues
subvencions arriben malgrat el
context de fortes retallades i ajustos,

i són per tant un reconeixement a la
necessitat de la tasca que fa el CRARC
i també a l'eficácia en la seva gestió. El
Consisten continua les gestions per
sumar altres administracions, com el
govern central, al prajecte.
Més enllá del manteniment, el centre
funciona grácies a un prajecte
d'autoempresa que no comporta
cap cost a l'Ajuntament. Els sous
deis quatre treballadors (el director
tecnic, Quim Soler; el responsable de
la direcció científica, Albert Martínez,
i les monitores d'educació ambiental i
manteniment deis animals Isabel Oiga
i Paqui Claravalls) surten de cursos
que imparteixen, de les ponencies
que ofereixen arreu, deis projectes
de conservació i deis ingressos de tot
tipus de visites.

tasca de rehabilitació de la fauna autóctona
per retornar-la al seu hábitat, un tercer
pilar del CRARC és la investigació: ha fet
nombrasos treballs de recerca que han
generat ponencies en congressos i articles
en prestigioses revistes científlques.
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