
aimans al Besòs i a Collserola;
tortugues mossegadores als ai-
guamolls del Prat del Llobregat,
a Torredembarra i a la font de les

Tàpies, a Navarcles; piranyes a Montcada i
Reixac; pitons índies en un parc públic de la
Costa Brava; una iguana d’un metre i mig de
llargada a Figueres; una serp pitó a la Ram-
bla de Barcelona i tortugues de Florida a
pràcticament tots els rius i rierols de Cata-
lunya, són alguns exemples del que es tro-
ben els Agents Rurals en la seva feina diària.
Tots aquests animals van a parar al CRARC
de Masquefa.

El CRARC (Centre de Recuperació d’Am-
fibis i Rèptils de Catalunya)  és l’únic dels cen-
tres de l’estat que es dediquen a la recupe-
ració d’animals que està especialitzat en am-
fibis i rèptils. Depèn del COMAM (Comissió
de Medi Ambient de l’Ajuntament de Mas-
quefa) i va ser fundat l’any .

Tots els animals que hi podem veure, tant
autòctons com exòtics, procedeixen o bé d’a-
nimals que pertanyen a espècies protegides
que es venen il·legalment i que han estat de-
comissats per les autoritats, o que han estat
abandonats en rius, parcs o rieres. També
n’hi ha que han portat al centre els seus pro-
pietaris, un cop se n’han cansat o han vist que
es feien grans i ja no els volien tenir més.

La major part dels animals que hi trobem
són tortugues de moltes espècies i de tots els
continents, de les quals destaquen les tres tor-
tugues autòctones del nostre país:  la medi-
terrània occidental (Testudo hermanni her-
manni), l’única tortuga terrestre autòctona,
que està en perill d’extinció, la de rierol
(Mauremys leprosa) i la d’estany (Emys or-
bicularis), totes dues aquàtiques.

També hi ha tortugues gegants, caimans, 
iguanes, serps, llangardaixos del desert del
Sàhara i d’altres indrets, tortugues de zones
desèrtiques d’Amèrica del Sud i fins i tot co-
codrils d’Egipte. Aquests animals romanen
al centre perquè no es poden introduir en un
hàbitat que no és el seu, però els rèptils i els
amfibis autòctons que hi arriben en mal es-
tat, o bé perquè algú els ha trobat ferits o, en
la majoria dels casos, de mans dels agents ru-
rals, un cop han estat rehabilitats, són re-
tornats al seu hàbitat natural. En aquest sen-
tit, l’any passat van alliberar un centenar de
tortugues de rierol al Prat de Llobregat i al
Llobregat i el dia  d’aquest mes en van alli-
berar  més a Olesa de Montserrat.

El centre, a més d’estar obert als visitants
durant els caps de setmana i a les escoles du-
rant tota la setmana, realitza projectes d’in-
vestigació i de divulgació mediambiental. S’hi
fan treballs de recerca sobre reproducció,
malalties, biometria, comportaments, etc, i
hi ha un projecte específic sobre la tortuga
mediterrània, que ha estat reintroduïda al
parc natural del Garraf. 

En els tallers que es fan per als escolars,
els alumnes coneixen de prop els animals,
aprenen a respectar-los, se’ls expliquen
conceptes com hàbitat, autòcton, perill
d’extinció... i aspectes de la biologia dels ani-
mals per desmitificar creences que generen
una por irracional envers els rèptils i els am-
fibis i també tenen l’oportunitat de copsar la
problemàtica generada pel comerç legal o
il·legal d’animals salvatges, que els ajuden a
orientar-se cap a una consciència de respecte
i protecció de la fauna.

Ho podeu veure a: www.crarc-comam.net
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EL CRARC-COMAM, a Masquefa, ofereix la possibilitat de poder veure les tres espècies de tortugues
autòctones que tenim a Catalunya, a més d'una gran quantitat d'espècies d'amfibis i de rèptils exòtics,
procedents de la venda il·legal d’espècies protegides que han estat comissades o abandonades pels
seus propietaris. Per Jordi Comellas
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