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llrbre que el Iector td a les mdns ha estat u n encirrec del Consorci de
l'Espai Rural de Gallecs a en Joan Manel Riera, bidleg i educador am,
biental a l'Iscola de Natura del Corredor, de la qual n'6s coordinador
Lautor es un gran coneixedor de Callecs.
I

Aquest llibre ens parla de Callecs, un dels espais naturals mds importanrs
del BaixVallds, i ho fa a trav€s dels seus actors principals: les plantes, els animals
i la gent que hiviu o que hi passeja. A partir de petits textosde personatges prou
coneguts com Joan Amades, Pau Vila, Ramon lolch o Ia mateixa Magdalena
Torras de can Jornet. I autor ens pre'enta els drversos capirols de I obra.

Il

llibre comenga amb un apartat dedicat a Ia construcci6 del paisatge i el
medi fisic, amb factors com elclima, el relleu, el sdl, els animals i lagent.
A continuaci6 s'hi destaca la presdncia dels actors principals: les plantes i
els anrmals corresponents o rres zones di[erenciades, Callecs humlr (toftenls
argua molls). Callecs loresra. lzones boscoses) r Callecs obert lconreus, erms

i
i

brolles);
II ); i la gent, amb una mica de la histdria i l'actualitat del territori.

fapartat corresponent a la gent i a la seva infludncia a Gallecs

6s el mds

important del llibre.Ies persones han modificat substancialment el paisatge
de Caliecs amb 1a seva presdncia, amb l'aprofitament dels seus recursos, els
conreus i la construcci6 de diverses vies d'acc6s de tot tipus que emmarquen
i travessen l'espai que ens ocupa.

fobra continua amb un interessant estudi sobre I'evolrrci6 del

parsatSe

aL

llargdel temps, amb les recreacions del que devia serGallecs a l'dpoca preneo
lirica,l'dpoca romana il'edat mrtlana, per arribar al parsatge acrua[.
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El segon gran apartat , ttluilat Llt1 fiasdi. moll /lvers, ens parla dels diversos
aspecteiquiL6 Callecs, de la btodtversitat espontbnta dels boscos untformes
d alzrnes, dels ambients heterogents t fragmentats per causes nat urals t dels
nous hibitats creats perl'activitat humana. En aquest apartat cal destacar un
exhaustiu inventari de la fauna vertebrada de Callecs (aus, rdptils, amfibis

afavorits perles basses atificials, i petits mamifers).

l'auto! l'activitat humana incrementa la diversitat ila
produitivitat delsecosistemes i els fa m€s fructifers la gent delcamp (pagesos
iramaders de Callecs), amb les seves produccions de cereals i farratges i el
Segons ens explica

treball als horts en s6n la base.
El repte m€s important de Callecs 6s aconseguir la conjunci6 d'un espai
rural amb un espai de lleure respectat i estimat pels qui el trcpitgin
El llibre clou amb l'exposici6 de tres itineraris pensats pera totsels

piblics,

amb la descripci6 dels espais i llocs i espicies m6s importants que podem
trobar en cadascun d'ells, i els principals punts de referdncia orogrAfica que
podem contemplar tot passeiant-hi.
Aquesta obra, on trobem una glan quantitat de fotografies, mapes i diburxoi amb una acurada presentaci6, aconsegueix donar una )mplia i actual
visi6 de l'espai de Gallecs, un espai quecalrec6rrera peu o en bicicleta almenys
quatre cops a l'any, un per cada estaci6. Nom6s aixi podrem comprovar els
grans canvis que, d'una manera ciclica, es produeixen cada anya les mateixes
dares: els paisatges de Callets.
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