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comarques

fauna salvatge

Rècord de senglars i conills abatuts
a Lleida, però els danys persisteixen

Més d’11.000 exemplars morts dels primers, mentre que els segons van superar els
95.000 l’any passat || UP demana al Govern que acceleri els plans contra plagues
albert coll

r. ramírez

❘ lleida ❘ Les batudes de conills
i senglars han assolit xifres rècord a Lleida. Els caçadors van
abatre 11.304 senglars durant
la temporada 2015-2016, un
nombre inèdit fins ara i que
pràcticament dobla els 6.034
de l’any anterior. Pel que fa
als conills, hi va haver 95.884
exemplars morts, una quantitat
només superada pels 97.900 de
la temporada 2009-2010. Així
consta als informes anuals que
la Generalitat publica des del
2003. Tanmateix, persisteix la
superpoblació d’aquestes i altres
espècies de fauna salvatge, que
es tradueix en danys a l’activitat agrícola. El sindicat Unió de
Pagesos (UP) reclama a la Generalitat que acceleri els plans per
posar límit a aquestes plagues.
Al costat dels períodes hàbils per caçar senglars i conills
que estableix l’ordre de vedes,
la Generalitat va atorgar 403
permisos per a caceres excepcionals fora de temporada en zones on aquestes i altres espècies
provoquen danys a l’activitat
agrícola. Molts més que els 333
de l’any anterior. Així mateix,
es va declarar l’estat d’emergència cinegètica per sobrepoblació
de conills a Alpicat, Rosselló,
Torrefarrera, Ivars d’Urgell i Vila-sana. Malgrat tot, el responsable de Medi Natural d’UP, Ramon Comes, va assenyalar que
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Portes obertes
a les cases de
pagès del Segrià
❘ lleida ❘ Més d’una vintena de
cases de pagès, allotjaments
i restaurants del Segrià participaran en la segona edició
del Benvinguts a pagès, que
se celebrarà del 3 al 5 de juny
i que pretén que els visitants
puguin conèixer i tastar els
productes conreats i criats
al territori. A la pàgina web
www.benvingutsapages.cat
es pot consultar la informació sobre les cases i les explotacions ramaderes i agrícoles que es poden visitar de
manera gratuïta a totes les
comarques de la província
de Lleida.

trànsit

Pla local de
seguretat viària
a la Granja
Arbres rosegats pels conills l’any passat a Ivars d’Urgell.

la població d’aquesta espècie
torna a repuntar després d’un
lleu descens la tardor passada,
especialment al Segrià. “Els maten en grans quantitats, però la
plaga no s’acaba”, va corroborar el responsable del sindicat
al Segrià, Josep Cabré.
La Generalitat de Catalunya
ha fet públic el balanç de la temporada de caça 2015-2016 men-

tre elabora el seu pla per frenar plagues de senglars, conills
i altres espècies cinegètiques.
A més dels danys a l’agricultura, la superpoblació de senglars es tradueix en nombrosos accidents per col·lisions amb
aquests animals a les carreteres lleidatanes, on se’n registra
pràcticament un al dia. Davant
d’aquesta situació, el Govern

municipis mobiliari urbà

ha constituït una comissió interdepartamental, que integra
Agricultura, Territori, Interior
i Salut, per impulsar mesures
per frenar plagues, com ara una
llei de Caça catalana, la regulació del tractament i la venda de
carn de caça, entre d’altres. Comes va apuntar que “han d’entrar en vigor i aplicar-se com
més aviat millor”.

❘ la granja ❘ L’ajuntament de la
Granja d’Escarp ha aprovat
la firma d’un conveni amb
el Servei Català de Trànsit
(SCT) per a la redacció d’un
Pla Local de Seguretat Viària, amb el qual es farà un
diagnòstic de la situació i es
proposaran actuacions per
reduir la sinistralitat i difondre una nova cultura de la
conducció i la mobilitat. Es
preveu poder aprovar el pla
en quatre mesos i començar
com més aviat millor a implementar les mesures que
es proposin.

municipis equipaments
diputació de lleida

itmar fabregat

Joan Reñé, al centre, va inaugurar ahir la biblioteca a Navès.

Navès inaugura la biblioteca,
dedicada al bisbe Deig de Solsona
Vandalisme en una plaça de Rosselló poc abans d’inaugurar les obres
❘ rosselló ❘ L’ajuntament de Rosselló ha fet una crida als veïns
de la localitat per poder trobar
els autors dels danys a la plaça
de l’Aviador, que el consistori

està rehabilitant i que preveu
inaugurar ben aviat. L’alcalde del municipi, Josep Abad,
va apuntar que “han arrancat
els suports de la il·luminació

a l’interior de la font”. Els fets
es van produir entre dijous i
divendres i es preveu reposar aquestes peces la setmana
vinent, informa E. F.

❘ navès ❘ El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, va
inaugurar ahir a Navès la biblioteca municipal Bisbe Deig,
dedicada a la memòria del qui
va ser bisbe de Solsona. Durant
l’acte inaugural, Reñé va recordar el compromís que Deig va

manifestar cap a Catalunya des
de l’Església. La inauguració
d’aquest equipament públic va
comptar amb la participació de
l’alcalde de Navès, Josep Maria
Casafont, i de Ramon Alsina
Santandreu, sacerdot i fundador
de la biblioteca.

