EL REBOST DE CAN UEP (PGM 25)
ESPANTAR OCELLS I FER UN ESPANTALL

1) TRUCS BÀSICS
- El primer sistema que hem emprat per espantar ocells ha estat penjar
diversos cds de les branques de l’arbre que estava essent assetjat. Nosaltres
ho hem fet amb cds, però es pot fer amb qualsevol objecte brillant i mòbil.
- Un altre truc que hem emprat, per evitar que els pardals piquin les nostres
verdures per tal de beure-hi, ha estat distribuir devora els sembrats diversos
abeuradors fets a partir de botelles de plàstic xapades.
2) PER FER UN ESPANTALL:
MATERIALS
- 3 llistons de fusta (un de 2 metres i un de 1’5 metres)
- Una muda de roba vella ampla i de tela resistent
- Dos botons (per als ulls)
- Tela de sac (per fer el cap i les mans)
- Palla seca
- Cordill de pita o fil d’empalomar
- Agulla i fil de cosir
- Eines diverses (tornavís i caragols)
- Un vell capell de llatra
PROCEDIMENT
- Primer hem clavat dos llistons de fusta en creu, posant el llistó més curt a mig
metre d’un extrem del llistó més llarg.
- A continuació, hem plantat l’esquelet i l’hem vestit amb roba vella i resistent.
- Un pic que hem vestit el ninot hem procedit a omplir-li, amb palla, l’interior de
la camisa i del pantaló i a lligar-li els extrems amb cordill.
- Tot d’una, hem passat a fer el cap; omplint de palla una calça vella ben
gruixuda (o un sac petit girat) i li hem cosit uns ulls, un nas i una boca fets a
partir d’uns de pedaços solts de tela o d’uns botons ben grans.
- Llavor, hem introduït el cap, per l’obertura de la calça, a l’extrem superior del
pal i l’hem fermat i subjectat amb un tros de cordill.
- Finalment, per rematar la feina i fer el nostre espantaocells més bonic, li hem
posat un capell de llatra damunt el cap.

