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Terrassa, 2 d’octubre de 2015

L’Ajuntament de Terrassa organitza una batuda per
a controlar la població de senglars
Els caçadors actuaran a Can Carbonell i Can Bogunyà

L’Ajuntament ha organitzat per demà dissabte una batuda de senglars a l’àmbit de
Can Carbonell i Can Bogunyà. Aquesta actuació té com a objectiu controlar la
població d’aquests animals a la zona, per tal de reduir les molèsties que generen als
pagesos i als ciutadans i ciutadanes que passegen per aquests paratges.
Darrerament s’ha confirmat l’elevada presència d’exemplars d’aquesta espècie en
aquest sector del municipi i fins i tot en algun cas han arribat fins el nucli urbà.
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 de Can Carbonell i Can Bogunyà (veure plànol). Aquesta zona és molt
freqüentada per la ciutadania, especialment els caps de setmana i, per aquest motiu,
s’ha hagut de dissenyar el pla d’actuació amb molta cura. D’una banda, tot l’àmbit
estarà adequadament senyalitzat. D’altra banda, els centres excursionistes, les
entitats esportives i les hípiques de la zona, així com les botigues de ciclisme, han
estat avisades per tal d’augmentar el ressò de la intervenció. Finalment, s’establirà
un dispositiu de control als punts d’accés més habituals per impedir la presència de
ciutadans a la zona i evitar riscos. L’actuació es desenvoluparà entre les 7 del matí i
les 3 de la tarda i l’accés a la zona estarà totalment prohibit a tota persona que no
estigui participant en la batuda durant tot el matí i migdia. Com a espais alternatius
d’excursió i esbarjo, l’Ajuntament recomana les zones naturals des de Ca n’Amat
cap a l’est i de la plana del Vallès.
La batuda de demà s’ha organitzat seguint els mateixos criteris que el gener de
2014, quan es va donar una situació molt semblant a l’actual i es va dur a terme una
batuda amb un resultat satisfactori. El servei de Medi Ambient de l’Ajuntament de
Terrassa lidera i coordina l’actuació, que compta amb la participació de la Societat
de Caçadors de Matadepera, que fa tasques de suport en qüestions logístiques; el
Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge de la UAB, que dóna assessorament i
assistència veterinària; i Mossos d’Esquadra, Agents Rurals, Policia Municipal de
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Matadepera, Agents del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac i Voluntaris
Forestals de Terrassa i Matadepera, integrant el dispositiu de vigilància i control del
perímetre.
Adjuntem plànol.
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