Agents Rurals
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Unió de Pagesos, agents rurals i la federació de
caça de Lleida col·laboren per crear grups d’agents
i caçadors voluntaris per actuar allà on plagues
d’espècies cinegètiques danyin la fauna
òscar mirón

Rurals amb un dels gossos
que han ensinistrat a títol
personal.

Edils, caçadors i ciclistes de Rosselló i Torrefarrera
es van reunir dimecres per buscar un acord sobre
com fer compatibles les dos activitats esportives
a les àrees de caça dels dos municipis

Convivència difícil al bosc
entre els caçadors i els ciclistes

Afloren conflictes entre els dos després d’augmentar els dies hàbils per a la caça
r. r.

❘ Lleida ❘ Conflictes entre caça·
dors i ciclistes han aflorat l’últim
mes a les comarques de Lleida.
A Rosselló, les alarmes van sal·
tar el passat 30 de gener amb
l’aparició d’una trampa que no
tenia com a objectiu animals,
sinó persones: un filferro amb
pues estès a un metre d’altura
entre dos arbres en un camí de
bosc municipal, que forma part
del vedat de caça local i que fre·
qüenten també aficionats a la
bicicleta de muntanya (BTT).
Pocs dies després, caçadors de

Calendari de caça i
pesca permesa
PESCA

cades enrere per eliminar de·
predadors en zones de caça
i avui totalment prohibida)
ha anat en declivi als vedats,
mentre que n’han augmentat
els casos en àrees properes a
urbanitzacions, amb animals
domèstics com a objectiu dels
enverinadors. Els agents, que
han aconseguit una dotzena de
condemnes per aquest delicte,
s’han dotat de gossos ensinis·
trats per detectar els esquers.

Agents Rurals
detecten i decomissen
trampes il·legals
a les Garrigues
n Els Agents Rurals van detec·
tar i van decomissar durant una
inspecció de caça diverses tram·
pes il·legals per a la captura en
una cabana de les Garrigues. Ja
que les trampes no estaven en
ús, el propietari haurà d’afron·
tar una sanció administrativa.
Els agents van aixecar acta
sobre les trampes trobades i
les van decomissar. Es tracta
principalment de llaços metàl·
lics per matar depredadors de
llebres i perdius. Fonts del cos
van assenyalar que seria delicte
penal si s’haguessin trobat les
trampes en ús. Fa dos anys, els
agents van sorprendre in fraganti una persona manipulant
trampes il·legals en una àrea
privada de caça de Granyena
de les Garrigues.

2016-2017
Salmònids (truites)

coincideixen amb caceres de
senglars malgrat que el períme·
tre de l’àrea de cada batuda està
senyalitzat, fet que representa
un considerable risc.
Els ajuntaments de les loca·
litats afectades han exercit des
d’aleshores com a mediadors
entre els dos col·lectius, mentre
plantegen mesures com reforçar
la senyalització de les àrees de
caça.
En el cas de Rosselló, el con·
sistori va posar setmanes enre·
re sobre la taula la possibilitat
d’establir una ordenança per
regular l’accés d’uns i altres al
bosc de titularitat municipal.

Les desavinences sobre l’ac·
cés al bosc per a diferents acti·
vitats esportives i altres com la
recol·lecció de bolets vénen de
lluny, però repunten en un mo·
ment en el qual la necessitat de
controlar poblacions de conills i
senglars han augmentat els dies
hàbils per a la caça més enllà
de les temporades que la Ge·
neralitat fixa cada any a l’ordre
de vedes (vegeu el gràfic). S’hi
sumen caceres amb permisos
excepcionals davant de danys a
l’agricultura. Tot plegat implica
que caçadors i altres esportistes
comparteixen més temps el me·
di natural.

15 d’agost a 15 de setembre
(dijous, dissabtes, diumenges
i festius)*

Caça major

Disposicions especials

Caça menor

Senglar, mufló, daina

l’Alt Urgell van denunciar que
ciclistes obrien sense permís les
seues pròpies sendes en boscos
de muntanya de propietat par·
ticular per practicar descensos
a gran velocitat. De vegades

CAÇA

2015-2016
(*) Termini expirat

Mitja veda
Guatlla, tórtora, tudó,
colom roquer, garsa,
estornell vulgar,
gavina vulgar,
gavià argentat, guineu

període general

11 d’octubre a 7 de febrer*

Alta muntanya
sense mort

14 de maig a 16 d’octubre

sense mort

Per a espècies específiques
Perdiu roja

11 d’octubre a 3 de gener *
Perdiu xerra

11 d’octubre a 27 de desembre*

Tot l’any

Ànec griset

11 d’octubre a 7 de febrer*
Fredeluga europea

11 d’octubre a 17 de gener *
Fotja vulgar

11 d’octubre a 14 de febrer*
Zones de pesca
intensiva (ZDP)

Guineu

6 de setembre a 27 de març

Amb captura

5 de març a 1 de novembre
(excepte si el pla de gestió de la ZDP és
més restrictiu)
Sense mort

Tot l’any

Límits amb Aragó

Períodes fixats entre les dos
comunitats, que es recullen
al pla de gestió de cada zona
de pesca

Cabra salvatge

Isard

Baixa muntanya

12 de març a 31 d’agost

Ciprínids (carpes)

(vegeu les disposicions especials)

11 d’octubre a 6 de gener
(els dos sexes)*
1 de març a 31 de maig
(mascles)

14 de maig a 30 de setembre

12 de març a
16 d’octubre

6 de setembre a 27 de març

a tot Catalunya

Caça del senglar amb permisos
especials on causin danys a
l’agricultura
1 de juny a 5 de setembre

Terrenys
d’aprofitament comú

Diumenges i festius no locals.
En falconeria, també en
dijous i dissabte.
Terrenys
d’aprofitament especial

Es fixa al pla de gestió de cada
zona. Per a la perdiu xerra, un
dia a la setmana. Per a la guineu,
tots els dies.

11 d’octubre a 31 de gener
(els dos sexes)*
1 de març a 15 de maig
(mascles)
Cérvol

13 de setembre a 11 d’octubre
(mascles)*
11 d’octubre a 28 de febrer
(els dos sexes)
Cabirol

5 d’abril a 9 d’agost (mascles)*
6 de setembre a 1 de novembre
(els dos sexes) *
3 de gener a 28 de febrer
(femelles)

a Lleida
Garrigues, Pla, Segrià i
Urgell

Caça del conill es prolonga fins
al 17 d’abril
Garrigues, Pla, Segrià,
Urgell, segarra i Noguera

Caça del conill per danys a
agricultura de l’1 de juliol al 31
d’agost
Garrigues, Segrià, Urgell,
Montoliu de segarra i
Montornès de segarra

Caça del tord comú, tord alaroig i estornell vulgar
de 7 de febrer a 21 de febrer

