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Exigeixen reparar una carretera
que uneix la Segarra i el Solsonès.
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Mollerussa ampliarà l’oferta de
els Tallers d’Estiu a l’agost. 
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r. r.
❘ llEiDa ❘ La Generalitat reduirà 
els dies en què es podran caçar 
aus migratòries durant la mitja 
veda a Lleida. Començarà el 16 
d’agost per a espècies com el tu-
dó, l’estornell vulgar i la garsa, 
mentre que ocells que migren 
com les guatlles, les tórtores i 
els coloms roquers només es 
podran abatre a partir del dia 
22. Els dies hàbils de caça a les 
comarques lleidatanes seran els 
dijous, dissabtes, diumenges i 
festius fins al 13 de setembre. 
Aquesta serà la primera vegada 
que la mitja veda té dates d’inici 
diferents en funció de les espè-
cies a Lleida. 

Així ho van corroborar fonts 
de la Federació de Caça lleida-
tana, que van apuntar que la 
Generalitat aplica d’aquesta 
manera la normativa de la Unió 
Europea per a la protecció de les 
aus migratòries. Aquesta norma 
veta abatre-les en les primeres 
tres setmanes del mes d’agost. 
Precisament, la mitja veda co-
mençava en anys anteriors a 
mitjans d’aquell mes.

En el cas de la tórtora, hi 
haurà més limitacions a l’hora 
de caçar-la que per a la resta. 
Només estarà permès durant 
quatre dies, el 23 i el 30 d’agost 
i el 6 i el 13 de setembre, i tan 
sols fins a les dotze del migdia. 
Només se’n podrà capturar un 
màxim de cinc per caçador i dia, 
i estarà prohibit abatre-les als 
vedats de l’Alta Ribagorça, el 
Pallars Sobirà, l’Alt Urgell, la 
Cerdanya i el Ripollès. Això es 
deu al fet que la seua població 

medi ambient caça

La Generalitat redueix els dies de caça d’aus 
migratòries per complir exigències de la UE
La mitja veda s’inicia el 16 d’agost per a les que no migren i una setmana més tard per a les que sí, el 22 
|| El període per abatre cabirols s’allargarà una setmana després de parar per la crisi del coronavirus

Imatge d’arxiu de la mitjana veda de l’any passat.
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Cabirols
z  l’ordre de vedes anual s’ha 
modificat per ampliar una set-
mana, fins al 14 d’agost, la caça 
d’exemplars de cabirol mascles, 
interrompuda pel confinament 
a causa de la crisi sanitària del 
coronavirus.

La mitja veda
z És el període hàbil de caça per a 
aus com les guatlles, les tórtores, 
els tudons i els coloms roquers, 
els estornells vulgars i les garses. 
Des de fa anys inclou també les 
guineus com a mitjà per controlar 
la població d’aquesta espècie.

De l’agost al setembre
z Per primera vegada tindrà dos 
dates d’inici diferenciades: el 16 
d’agost per a espècies amb pre-
sència durant tot l’any i el 22 per 
a les aus migratòries, a fi de do-
nar compliment a normativa de 
la Unió Europea per protegir-les. 
Es prolongarà fins al dia 13 de 
setembre.

Dies hàbils
z Durant el període de mitja veda 
a lleida, es podrà caçar els dijous, 
els dissabtes, els diumenges i els 
festius. Pel que fa al cas de les 
tórtores, els dies hàbils es redu-
eixen a únicament quatre i hi ha 
restriccions d’hores i nombre de 
captures.

Canvis i polèmica el 2019
z la mitja veda sol començar a 
mitjans d’agost, tot i que la gene-
ralitat la va ajornar una setmana 
per primera vegada el 2019 arran 
de denúncies ecologistes, una co-
sa que va provocar queixes dels 
caçadors al reduir les captures.

Parc a Balaguer per poder 
edificar un pavelló

urbanisme equipaments

❘ balagUEr ❘ El ple de Balaguer 
votarà demà dijous declarar la 
zona poblada d’arbres del Molí 
de l’Esquerrà com a zona verda. 
Així ho va anunciar ahir l’ajun-
tament, que va indicar que es 
tracta d’un pas per fer possible 
el pavelló esportiu del Secà. Ai-
xí doncs, el canvi a la planifica-
ció urbanística per crear un nou 
parc públic haurà de compensar 
el sòl a la zona del Secà on es-
tà previst el futur equipament 
esportiu, a prop de les piscines. 

L’espai ocupat per pollancres 
a prop del Molí de l’Esquerrà 
està qualificat com a sòl per a 
equipaments, malgrat que a la 
pràctica no exerceix actualment 
aquesta funció. 

Així mateix, la zona de la pis-
ta esportiva asfaltada del Secà 
té la qualificació de zona verda. 
El consistori va apuntar que el 
canvi urbanístic que portarà 
davant del ple municipal pre-
tén també regularitzar aquesta 
situació.

Proposen impulsar el teletreball per 
combatre la despoblació als Pallars

municipis demografia

redaccIó
❘ llEiDa ❘ La Societat Foment del 
Pallars, Pallarsactiu, que reu-
neix administracions i empre-
ses del Jussà i el Sobirà, pro-
posa impulsar el teletreball 
com a mitjà per atreure nous 
veïns a aquestes dos comar-
ques i revertir la tendència a 
la despoblació. 

L’entitat considera que la 
crisi del Covid-19 “ha gene-
rat un canvi de paradigma en 
el món laboral, especialment 

amb l’impuls al teletreball i la 
flexibilitat horària”. Una co-
sa que valora com “una gran 
oportunitat perquè persones 
que viuen a les grans capitals 
tinguin l’opció de plantejar-se 
un canvi de vida”, ja sigui tele-
treballant diversos dies per set-
mana als Pallars o establint-hi 
la residència.

Com a primer pas, Pallar-
sactiu ha posat en marxa una 
enquesta a través d’internet, 
sota el títol Vius fora? T’agra-

daria establir-te teletreballar 
des del Pallars? 

Aquest qüestionari, dirigit a 
la població del conjunt de Ca-
talunya i en especial a col·lec-
tius com propietaris de segones 
residències als Pallars, té com 
a finalitat “conèixer els vincles 
de la ciutadania amb el Pallars, 
què valora i què necessitaria 
per establir-s’hi”. També espe-
ra mesurar “fins a quin punt la 
població urbana es planteja un 
canvi de vida”.

es considera menor que en anys 
anteriors. S’ha de recordar que, 
l’any passat, l’inici de la mitja 
veda es va ajornar una setma-
na a Lleida arran de denúncies 
ecologistes. 

Aquesta mesura pretenia re-
duir els perjudicis a la població 
d’aus durant el període de cria, 
però va provocar queixes dels 
caçadors al reduir les captures. 

Aquest col·lectiu es va mobilit-
zar mesos enrere per qüestionar 
el règim de sancions de la Ge-
neralitat i reclamar canvis a la 
normativa sobre caça (vegeu el 
desglossament).

Caça de cabirols
Per la seua banda, la Genera-

litat va fer públic ahir un canvi 
a la seua ordre anual de vedes 

que prorrogarà una setmana la 
temporada de caça de cabirols, 
fins al dia 14 d’agost. Durarà 
una setmana més del que s’ha-
via previst, a causa que el con-
finament durant l’estat d’alarma 
per la pandèmia del coronavirus 
va obligar a interrompre el perí-
ode de caça de mascles d’aques-
ta espècie, que s’inicia a l’abril i 
es prolonga fins al mes d’agost.

Ajornen almenys 
fins al setembre  
la ‘vaga’ de 
caçadors
n La Federació de Caça 
va fer el mes de maig pas-
sat una crida a la vaga de 
caçadors en protesta per 
una revisió a l’alça de les 
multes per infraccions en 
matèria cinegètica i per 
reclamar canvis a la nor-
mativa que regula aquesta 
activitat. La mobilització 
plantejava deixar de fer 
batudes per controlar la 
proliferació de senglars, 
conills i altres espècies de 
fauna salvatge que provo-
quen danys a l’agricultura 
i sinistres de trànsit. 

Es tractava d’una pro-
testa sense precedents 
que, tanmateix, va coin-
cidir amb l’inici de l’estat 
d’alarma. Les restriccions 
per la crisi sanitària van 
paralitzar tant la caça 
com tota activitat econò-
mica no essencial fins 
a l’inici progressiu del 
desconfinament. 

Caçadors i Generalitat 
s’han donat un nou termi-
ni per atansar posicions, 
amb la qual cosa la crida 
a paralitzar la caça s’han 
ajornat almenys fins al 
mes de setembre, segons 
van assenya lar font s 
pròximes.
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