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COMARQUES

Els caçadors diuen que la forta sequera pot
provocar una reducció de porcs senglars
 La caça major d’aquesta espècie va començar ahir a Catalunya amb la novetat que ara és obligatori senyalitzar les batudes
GIRONA | PAU ESPARCH

Previsió sense precedents per a
la temporada de caça. Després
d’anys de sobredimensió en el
nombre de porcs senglars a les comarques gironines, aquesta problemàtica endèmica podria disminuir. I és que segons assegura
el president de la Federació de
Caça de Girona, Carles Dilmé,
«pensem que hi haurà una davallada de la població actual de
porcs senglars». El motiu és que la
forta sequera d’aquest estiu «ha
provocat que aquests animals han
patit una falta de menjar i han criat
menys».
Així, en aquells territoris on
ﬁns ara es concentrava un alt
nombre de porcs senglars, com
són Rocacorba, el Pla de l’Estany,
la vall del Llémena i les Gavarres,
els exemplars d’aquesta espècie
podrien reduir la seva notòria
presència. El fet és que en aquestes zones els porcs senglars provoquen «unes afectacions greus,
com malmeses a conreus i topades amb vehicles». Encara que
en altres indrets de la província de
Girona, com Sant Hilari Sacalm,
on també hi ha un nombre elevat
d’exemplars, «els porcs senglars no
hi fan mal», explica Carles Dilmé.
El president de la Federació de
caçadors a la demarcació gironina afegeix que «la davallada de
porcs senglars serà natural, i no a
través de la caça». Per tant, Dilmé
insisteix en el fet que «caçarem el
mateix nombre d’exemplars», en

la línia dels anys anteriors, malgrat
que «hi haurà una menor quantitat» de l’espècie, segons previsions, per la temporada de caça
actual. Carles Dilmé conclou que
«la reducció de porcs senglars
serà natural» a comarques gironines.
Senyalització
obligatòria
El període hàbil per a la
caça major del senglar
va començar ahir a Catalunya i s’acabarà el
proper 24 de febrer de
2013. D’aquesta manera, durant aquests
mesos, els caçadors
poden fer batudes
sense la necessitat
d’actuar només en els
territoris on aquest
animal provoca certs
danys agrícoles. Carles Dilmé explica que
al llarg del juliol i l’agost, els caçadors de
la província de Girona
ja han fet batudes i
«s’han caçat bastants senglars,
tot i no ser gaire efectius».
Així, la Federació de Caça ha executat durant aquest estiu «batudes extraordinàries per les afectacions de porcs senglars a camps
de blat de moro i gira-sol». Però
Carles Dilmé assenyala que «pel
constant risc d’incendi a la província, hi havia dies que no podíem caçar, i amb la forta onada de

calor els gossos també estaven
més cansats» fet que provocava
pels caçadors «una efectivitat no
molt bona», tot i caçar «més exemplars de porcs senglars» respecte els estius d’anys anteriors.
Després de l’accident mortal, el
passat 8 de gener a Maià de Mont-

obligatori senyalitzar totes les batudes. Dilmé informa que «si la
gent veu les plaques, que senyalitzen les batudes, que no se les
emportin perquè ara és un delicte»
i afegeix que «continuem
treballant per millorar la seguretat».

CABIROL

 El president de la Federació de
Caça de Girona, Carles Dilmé, explica
que «després del descontrol de
l’any passat a la zona de la Garrotxa
amb els exemplars de cabirols,
aquest any hem aconseguit estabilitzar la població» d’aquest animal.
Dilmé assegura que «l’espècie es
troba sota control, tot i que el cacem
molt més que abans durant la temporada de caça», que per a mascles i
femelles va començar ahir i s’allargarà fins al proper 18 de novembre.
CÉRVOL

cal (a la Garrotxa) quan
un caçador va matar
un jove perquè el va
confondre amb un
porc senglar, la
Generalitat va
canviar la normativa. D’aquesta manera, ara és
JOAN COMALAT

 Carles Dilmé detalla que en el cas

Imatge del cartell que els
caçadors utilitzen,
obligatòriament, per
senyalitzar les batudes de
porcs senglars.
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Dues sortides de via a les carreteres de les comarques gironines
van provocar retencions a la zona
de Cassà de la Selva i Riudellots.
El primer dels accidents va ser el
que es va produir a la carretera C65, que uneix Girona amb l’autovia de la Costa Brava Centre. El sinistre es va produir a l’altura de
Cassà de la Selva, quan un vehicle
va sortir de la via per causes que es
desconeixen. L’accident va deixar
una persona ferida amb pronòstic
reservat que va ser traslladada a
l’hospital Josep Trueta de Girona.
De resultes de la sortida de via hi
va haver diverses retencions a la
carretera.
L’altra sortida de via es va produir a la tarda també per causes desconegudes a Riudellots de la Selva. De resultes del sinistre una
persona va quedar ferida lleu però
hi va haver alguns quilòmetres de
retencions ja que es va haver de tallar la carretera.

El noi de quinze anys que va
patir un accident dissabte a la
tarda va morir la nit del mateix
dia a l’hospital Josep Trueta de
Girona.
El jove no va poder superar les
greus ferides que li va provocar el
sinistre que es va produir a Tordera.
Segons va informar el Servei
Català de Trànsit (SCT) l’accident es va produir a la carretera
BV-5122 al terme municipal de
Tordera quan una moto va xocar
contra un vehicle i va deixar un
ferit de molta gravetat.
El sinistre va passar al voltant
de les tres de la tarda, quan el noi
viatjava al darrere de la motocicleta que es va veure implicada
en el xoc.
Un helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va
traslladar el ferit ﬁns al centre sanitari gironí, on va morir. La
víctima és un menor veí de Bar-

Imatge de la celebració, amb Xicu Cabanyes al centre.

Vint-i-quatrena edició de la festa
del bosc de Can Ginebreda
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L’acte va ser presentat pel responsable del bosc, Xicu Cabanyes, acompanyat de representants de l’Ajuntament i del gastrònom i col·laborador de Diari de
Girona Jaume Fàbrega. La festa de
Can Ginebreda va continuar a les
dues del migdia amb un dinar de
germanor. Més tard es va fer una
conferència sobre el món del paper i també hi va haver un recital.

del cérvol, «hi ha més exemplars
que en anys anteriors, especialment
a territoris com el Ripollès». Així,
Dilmé concreta que «aquesta temporada també hem caçat algunes femelles, a part de mascles, per aconseguir una reducció de cries». El període hàbil de caça de cérvol també
acabarà el proper 18 de novembre.

Mor el noi de quinze anys
que es va accidentar dissabte
amb una moto a Tordera

CASSÀ | DdG

El bosc de Can Ginebreda (a
Porqueres), va acollir quest cap de
setmana la vint-i-quatrena edició
de la festivitat d’aquest indret. Així,
diferents parades relacionades
amb el món del paper van omplir
la ﬁra dissabte al matí. Al migdia es
va inaugurar La plaça del saber, un
llibre gegant i també altres escultures que omplen el paratge.

La població de cabirols
s’estabilitza mentre
que els exemplars de
cérvol augmenten
 Les comarques gironines acullen,
entre altres espècies , diferents poblacions de cabirols i cérvols, que
s’han incrementat els últims anys.

Dues sortides de
via provoquen
retencions a Cassà
i Riudellots
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PERÍODE DE CAÇA EN MÉS ANIMALS

celona.
Pel que fa al conductor de la
moto i als ocupants del turisme,
no van resultar ferits de gravetat.
Set patrulles dels Mossos d'Esquadra, l'helicòpter medicalitzat
del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i dues ambulàncies del mateix cos sanitari van
actuar al lloc dels fets.
El sinistre va obligar a tallar la
via per atendre els implicats i retirar els vehicles afectats. Concretament, la carretera es va tallar a les 15.55 hores i es va reobrir a les 16.53 hores.
Enguany ja han mort sis
motoristes a les comarques de
Girona en accidents de trànsit.
L’últim a Sant Feliu de Buixalleu.
De fet els accidents amb moto
són una de les preocupacions
del Servei Català de Trànsit, ja
que arreu del país se n’han registrat molts. La mortalitat del
col·lectiu és elevada a la carretera.

