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Senglars urbanites
Medi Ambient i Habitatge té previst habilitar zones de caça excepcionals durant l’estiu al
Montnegre-Corredor per poder organitzar batudes controlades contra la proliferació de
senglars, que cada cop amb més freqüència baixen als camps i arrasen les collites
T. MÁRQUEZ / Tordera

●

El Departament de Medi Ambient i Habitatge ha
autoritzat aquesta setmana
més de 40 zones de caça
excepcionals fora de temporada a la demarcació de
Girona. El motiu? Poder
organitzar batudes controlades que ajudin a foragitar els senglars que baixen
des de la muntanya a cercar aigua i menjar als
camps que hi ha a prop
dels municipis. És el segon any que s’aplica la
mesura, que respon a la necessitat de lluitar contra la
proliferació d’aquests animals i les conseqüències
nefastes que tenen per a la
pagesia. A més, des del departament es preveu ampliar l’acció en els propers
dies a zones dels parcs naturals de la demarcació de
Barcelona, on la situació
és molt semblant, però que
reclamen un informe
d’idoneïtat per poder desenvolupar les zones de caça. Un d’aquests parcs és
el de Montnegre-Corredor
que, segons les últimes dades de seguiment dels senglars, mostra una de les
densitats d’aquests animals més elevades d’arreu
de Catalunya. En concret,
després de l’Alt Empordà
–amb 12 exemplars per cada 100 habitants–, és el
parc natural amb una presència més gran d’aquests
mamífers: 7,5 exemplars
per cada 100 habitants.
Com
a
complement
d’aquestes zones, des del
departament es tramiten
unes 300 llicències de caça
de senglars de caràcter excepcional cada any a la demarcació de Barcelona.
Un dels municipis on els
grups de senglars han anat

Alguns treballadors van assistir ahir al ple. / LL.M.

L’oposició acusa el govern
de Mataró d’haver de
retallar sous per una gestió
«nefasta« i «matussera»
LL.M. / Mataró

●

Una femella de senglar travessa una carretera amb les seves cries. / EFE

Un programa veterà
● Des de fa 11 anys, diverses colles de
caçadors de senglars i personal tècnic
de diferents administracions catalanes
coordinats per l’àrea d’Activitats Cinegètiques del Departament de Medi
Ambient elaboren l’estudi de seguiment del senglar a Catalunya. Es tracta
d’una iniciativa que permet controlar
les poblacions d’aquest animal, que
durant els anys noranta va tenir una

incrementant i on la seva
presència en zones urbanitzades ja és un fet habitual és Tordera, tot i que
també se n’ha vist a Santa
Susanna i Pineda. El regidor de Medi Ambient de
Tordera, Carles Aulet
(CiU), explica que les batudes de senglars durant
l’època d’estiu fa anys que
duren i que es realitzen

forta expansió als boscos del país i que
corre el risc de ser considerada una plaga a causa de la problemàtica que genera, com ara danys als conreus, accidents a les carreteres o molèsties en zones urbanitzades. El seguiment inclou
17 zones situades arreu de Catalunya i
col·laboren en la recollida de dades
120 colles de caçadors, que són els encarregats de fer les batudes.

d’acord amb un protocol
molt controlat. «Normalment és el pagès qui detecta els danys ocasionats en
el seu camp pels senglars,
n’avisa els caçadors i
aquests als agents rurals,
que gestionen el permís
per organitzar la batuda»,
assegura. Aulet recorda
que l’any passat l’associació de caçadors del muni-

cipi va capturar a la zona
del Montnegre fins a 200
exemplars. «A banda dels
camps agrícoles de la perifèria de la població, també
se’ls veu per les urbanitzacions, sobretot a les zones
verdes com ara la de Mas
Mora», precisa el regidor,
que recorda que està prohibit expressament donarlos menjar.

La retallada de sous que
ahir va aprovar el govern
de Mataró, amb l’abstenció de CiU i el PP i el vot
en contra de la CUP, va
servir als tres grups de
l’oposició per criticar una
gestió econòmica municipal que van qualificar de
«nefasta», «matussera» i
«imprudent». «Han perdut
la credibilitat dels ciutadans i dels treballadors,
que són els que més coneixen la mà trencada que tenen administrant», va dir
el cap del grup de CiU,
Joan Mora, durant el ple.
El nacionalista va assenyalar que la tisorada salarial ha fet «aixecar el vel»
finalment al tripartit mataroní i ha permès «destapar
una realitat» que, segons
ell, han estat ocultant durant anys. Els tres grups
van coincidir a dir que la
reducció de sous era «dolorosa» i imposada per
l’Estat i la UE, però també
van lamentar que les mesures s’hagin acordat sense consensuar-ho prou
amb els treballadors. «El
mínim que s’ha de fer és
negociar-ho amb els perjudicats», va dir el regidor de
la CUP, Xavier Safont-

Tria, que va criticar també
que hagin de ser els treballadors, «que no tenen cap
culpa de res», els que paguin les conseqüències de
la crisi. En aquest mateix
sentit, el cap del PP, Paulí
Mojedano, va recordar
que siguin «els grups d’esquerres i els defensors dels
drets dels treballadors» els
que proposin unes retallades «sense diàleg». La regidora de Serveis Centrals, Montse López
(PSC), primer; i l’alcalde
de Mataró, Joan Antoni
Baron (PSC), després, van
repetir que la reducció de
salaris es fa a contracor i
«obligats per la llei». Però
també van assegurar que
hi ha hagut negociació
amb els sindicats i que, tot
i tancar un acord «molt
més beneficiós», al final
l’assemblea de treballadors no va ratificar-ho tal
com s’esperava. «Enllà
dels brindis al sol que fa
l’oposició, hi ha la responsabilitat institucional i el
compliment de les lleis»,
va dir Baron, que també va
admetre que les mesures
no eren agradables per a
ningú i que si es proposaven era per «salvaguardar
l’estat del benestar».
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La platja de Garbí de
Calella es va transformar
dijous en escenari de la segona trobada nacional de
tai-txi, en què van participar més de 700 persones.
Totes pertanyien a casals
d’avis i centres cívics d’arreu de Catalunya. La cita
va servir com a reclam per
mostrar
la
capacitat
d’atracció d’una pràctica

concebuda «per promoure
la salut, el benestar i la interrelació personal». El
conseller d’Administracions Públiques, Jordi Ausàs, va presidir la trobada,
acompanyat
d’altres
membres de la Generalitat
i de l’alcalde de Calella,
Josep Maria Juhé (PSC), i
quatre regidors de l’equip
de govern. La cita va acabar amb un dinar.
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La platja de Calella reuneix
més de 700 persones en la
trobada nacional de tai-txi
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Imatge de la trobada multitudinària de tai-txi. / EL PUNT
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