
El retorn i assentament de l’òli-
ba al campanar de l’església de
Santa Maria de Moià és ara més
que evident. Constatat. Carles Illa,
veí de Moià, aficionat a la fotogra-
fia paisatgística i a la meteorolo-
gia, ha aconseguit captar una pa-
rella reposant en el que molt pro-
bablement és el seu niu, en un fo-
rat situat a la cavitat on s’ubica una
de les campanes del temple.

El 2012, amb el rellotger Joan
Pedrals, que puja al campanar
amb relativa freqüència per fer
tasques de reparació i manteni-
ment dels mecanismes, es va de-
tectar que n’hi havia rastres evi-
dents després de molts anys sense
cap presència. Essencialment, les
característiques boles amb restes
de menjar pròpies d’aquesta es-

pècie, i fins i tot en anys posteriors
hi ha trobat racons amb cues de
rosegadors, que són un dels seus
aliments. Tot i que Pedrals expli-
cava ahir que ell, particularment,
té albirades al municipi com a mí-
nim dues parelles, mai no se n’ha-
via pogut captar la presència de
cap al campanar, que és el que ara
ha aconseguit Carles Illa. Una cir-
cumstància que es considera po-
sitiva, no només per a la preserva-
ció d’aquesta espècie i el seu re-
torn al que anys enrere havia estat
un hàbitat (el campanar) habi-
tual, sinó perquè la seva presència
també contribueix a un cert con-
trol d’altres espècies, com ara els
coloms.

L’òliba comuna (Tyto alba) és
un ocell rapinyaire nocturn. A Ca-
talunya n’hi ha a les zones medi-

terrànies: a les torres de les esglé-
sies (tot i que alguns factors, com
els enllumenats, els n’han fet
abandonar) i en edificis abando-
nats, tot i que també aprofita ar-
bres foradats.

A mitjan primavera, la femella
pon entre 4 i 6 ous i els cova durant
33 dies. Normalment de cada pos-
ta sobreviuen una mitjana de tres
cries. Un cop sortides de l’ou, ro-

manen al niu unes dues setma-
nes. Mentre la femella cova els
ous, el mascle s’encarrega de por-
tar el menjar. Si una cria es mor,
serveix d’aliment per als seus ger-
mans. S’alimenta principalment
de ratolins, i, quan n’hi ha en
abundància, n’emmagatzema en
llocs de cria. Si els ratolins són es-
cassos menja ocells petits, papa-
llones nocturnes i ratpenats.
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Capten la presència
d’una parella d’òlibes
a l’interior del
campanar de Moià
El fotògraf Carles Illa n’ha pogut capturar una
imatge gràfica que constata el seu assentament

La parella, que es pot veure reposant just darrere de la campana

El nou cartipàs que ha d’apro-
var l’Ajuntament de Sant Fruitós
després de la moció de censura
del juny podria rebaixar les retri-
bucions i assignacions dels regi-
dors. Així ho preveu la proposta
que ha formulat el govern tripartit
(ERC, PSC i JxSF) en la segona
reunió de negociació, que tanma-
teix no convenç l’oposició. GfP hi
veu «la pretensió d’ofegar econò-
micament els regidors de l’oposi-
ció i el seu grup municipal», i tam-
bé destaca la «menor dedicació
dels membres del nou govern».

El govern proposa rebaixes en
les retribucions dels seus mem-
bres, i una disminució de les in-
demnitzacions per assistència i
de les assignacions als grups mu-
nicipals. Segons dades facilitades
per GfP, aquest grup  diu, entre al-
tres coses,  que «no és de rebut que
els regidors de govern s’abaixin el
sou un 3,5 %, i als de l’oposició
se’ls abaixi l’assignació un 20 %»,
i demana una rebaixa «equitativa
i lineal». La decisió es prendrà en
un ple encara per convocar.
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Govern i oposició
negocien el nou
cartipàs a Sant
Fruitós, que podria
rebaixar sous

Una nova metodologia mitjan-
çant l’ús de drons suposarà un
gran avenç en el seguiment de la
restauració ecològica de les ex-
plotacions mineres a cel obert.
Així ho consideren la Generalitat
i el CREAF, que ahir van presentar
el projecte, i que entre altres
compta amb la participació de
l’empresa moianesa de drons CA-
TUAV, i del Centre Tecnològic Fo-
restal de Catalunya, amb seu a
Solsona. A més, una explotació de
pedra decorativa de Castellgalí ha
servit de banc de proves.

Aquesta nova metodologia,
que van presentar la directora ge-
neral de Qualitat Ambiental i Can-
vi Climàtic, Mercè Rius, i l’inves-
tigador del CREAF Vicenç Cara-
bassa, permet fer un seguiment
detallat tant del projecte de reha-
bilitació de la zona explotada com
del procés d’explotació. S’aconse-
gueix amb l’ús de drons, que po-

den sobrevolar les mines ràpida-
ment, obtenir dades de qualitat i
objectives, una topografia d’alta
precisió i evitar haver de fer la fei-
na des de terra. A més, amb l’ús de
sensors i càmeres, poden fer més
d’una acció a la vegada i obtenir
imatges aèries de molt detall. 

El protocol s’ha fet en col·labo-
ració amb moltes entitats, públi-
ques i privades, incloses empre-
ses fabricants de drons i que ofe-
reixen serveis associats al seu ús.
En aquest sentit, personal d’in-
vestigació implicat en el projecte
ha pogut testar diferents models
de drons, inclòs un d’ala fixa dis-
senyat i fabricat per l’empresa de
Moià CATUAV, amb la col·labora-
ció d’Exodronics. Aquest dron té
un vol ràpid, semblant al d’un
avió, a diferència dels altres que
volen com un helicòpter, i ha per-
mès sobrevolar mines a cel obert
de grans dimensions en menys
d’una hora, quan a peu s’hi hauria
estat dies.

D’altra banda, des del 2017 el
CREAF col·labora amb una explo-
tació de pedra decorativa a Cas-
tellgalí que ha estat banc de pro-
ves per al protocol. A Castellgalí hi
ha zones que es van explotar fa
vint anys on ara ja ha crescut bosc
jove, altres de restaurades fa 15
anys, i altres de més recents.

REDACCIÓ MANRESA

Un projecte amb drons fets a
Moià s’aplicarà a la restauració
d’explotacions a cel obert

ets vidu, ets solter,
vols noves amistats
o parella estable?

T’informem del grup de solteres
i vídues al 629 27 44 63
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