Nota de premsa
Terrassa, 23 de gener de 2013

Dissabte al matí hi haurà una batuda per reduir la
població de porc senglar al Parc Agroforestal
La batuda de caça tindrà lloc a les finques de Can Bogunyà i Can Carbonell

El dissabte 25 de gener es farà una batuda de caça de porc senglar en un sector del
Parc Agroforestal, concretament a les finques de Can Bogunyà i Can Carbonell.
L’àmbit de la batuda limita a l’est amb el terme municipal de Matadepera (Can
Candi); al nord amb el camí de la Font del Troncó; a l’oest amb el Torrent Mitger de
Ca n’Amat, sota el camí de Can Bogunyà; i al sud amb els camps de conreu de les
finques esmentades.
La batuda, que es portarà a terme entre les 7.30 i les 15 h, anirà a càrrec de
caçadors amb llicència i estarà supervisada per tècnics municipals. La seguretat de
la zona es coordinarà amb la Policia Municipal, el cos d’Agents Rurals, els Mossos
d’Esquadra i el Seprona. L’Ajuntament de Terrassa senyalitzarà tots els camins
d’accés a la zona on es preveu fer la batuda per avisar a la població que no hi
accedeixi i demana a la ciutadania que no entri a la zona de la batuda per evitar
accidents.
Tot i que es tracta d’una zona de seguretat on està prohibit caçar, donat que
actualment la població de porc senglar és molt abundant, la Generalitat ha autoritzat
l’Ajuntament de Terrassa perquè pugui fer batudes puntuals diürnes amb armes de
foc, per reduir–ne la població.
Segons la legislació vigent, es poden demanar autoritzacions excepcionals de caça
quan es produeixi una abundància d’individus d’una espècie de manera que resulti
perillosa o nociva per a les persones o perjudicial per a l’agricultura, la ramaderia i
els terrenys forestals, especialment quan calgui per raons de salut i seguretat
públiques, quan es produeixin danys sobre béns i propietats o quan sigui necessari
per a la protecció d’altres espècies de fauna salvatge autòctona protegida.
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La superpoblació de porc senglar a diferents finques del terme municipal de
Terrassa, ha provocat queixes del sector agrícola per danys en camps de conreu i
de persones que utilitzen els entorns naturals com a espai de lleure. L’abundància
de senglars també ha causat afectacions en activitats esportives a l’aire lliure i
alguns incidents de trànsit.
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