Xerrada Danys de Fauna
LA POBLA DE SEGUR/ Dijous 13 novembre 2014/20:30 h
Comú de Particulars/Carrer de la Font, 17
Benvolgut / Benvolguda,
Tota la pagesia sabem que un dels problemes més greus que tenim en l’actualitat a bona
part del territori són els danys de la fauna salvatge. Milions d’euros de les nostres
produccions serveixen cada any per alimentar aquest bestiar. La Unió de Pagesos fa 20 anys
que treballa, denuncia i fa propostes sobre aquest tema, i tot i que no l’hem pogut resoldre,
ni molt menys, estem segurs que sense la nostra pressió el problema seria encara molt més
greu.
Aquests darrers mesos hem aconseguit una fita important, que el DAAM ha de posar en
pràctica. Es tracta de la possibilitat de declarar l’emergència cinegètica en els llocs on
aquesta fauna superi un volum determinat. Va sortir publicada la resolució el mes de maig,
però a hores d’ara, el DAAM encara no ha fet pública cap declaració en cap zona del país.
És una eina que evita algunes de les excuses que el Departament posava fins ara. Aquesta
eina ha de fer actuar les societats de caçadors amb mesures concretes i resultats concrets, i
si aquests no es compleixen, permet al DAAM actuar de manera directa!
Però no és l’única eina. És possible també de demanar actuar contra fauna no cinegètica,
sigui protegida o no. I els pagesos hem d’estar a l’aguait. Hem de demanar i de pressionar
perquè s’aturi aquesta sagnia contra la pagesia.
És per explicar-vos quines eines teniu al vostre abast, quines actuacions ha fet i fa la Unió
de Pagesos, i per escoltar les vostres propostes i obtenir la vostra ajuda per aconseguir
reduir els danys al conjunt de la pagesia, que us convoquem a la xerrada que tindrà lloc el
dijous 13 de novembre a la Sala Magna del Comú de Particulars (Carrer de la Font, 17).
La xerrada anirà a càrrec de Joan Montesó, Responsable Nacional de Medi Natural de
la Unió de Pagesos i de David Bové, membre de la comissió permanent de l’Alt Camp
d’Unió de Pagesos i del Consell de Caça de Catalunya.
Rebeu una cordial salutació. Us hi espero!
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