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SEGRE TÀRREGA
❘ TÀRREGA ❘ La Societat de Ca-
çadors de Tàrrega alerta de la 
falta de relleu generacional al 
sector. El president de la soci-
etat, Benjamí Sala, va explicar 
ahir que “per cada nova incor-
poració, es donen de baixa en-
tre quatre i cinc caçadors per 
jubilació, ara els joves tenen 
altres inquietuds”. Per a Sala, 
la situació és realment preocu-
pant perquè “la nostra princi-
pal funció és regular el medi 
ambient i controlar les plagues 
d’animals salvatges com conills 
o senglars”. Segons va expli-
car Sala, “aquest any a la zona 
de Vilagrassa alguns agricul-
tors perdran més de la quarta 
part de la collita de panís per 
la superpoblació de senglars, 
que han destrossat els camps”. 
Va assegurar que “els agricul-
tors cada any ens demanen que 
fem més batudes per eradicar 
les plagues”, cosa amb la qual 
va defensar la necessària exis-
tència i funció dels caçadors. 
Actualment la Societat de Ca-
çadors de Tàrrega compta amb 
160 socis, dels qual un centenar 
són caçadors de fora i seixanta, 
de la zona, i el més jove té 17 
anys i caça amb el seu pare.

El president de la Societat 
de Caçadors de Tàrrega tam-
bé es va mostrar crític amb 
les inspeccions i control en 
camp dels Agents Rurals. En 
aquest sentit, Sala va valorar 

positivament els controls dels 
rurals, així com totes les me-
sures incorporades, malgrat 
que va assenyalar que algunes 
inspeccions puguin arribar a 
ser exagerades per als caça-
dors que també fan un con-
trol fauna. D’altra banda, el 
càmping de Tàrrega acollirà 
el diumenge 30 de setembre 

la dissetena Fira del Caçador, 
certamen que reunirà un cen-
tenar d’expositors i nombroses 
activitats paral·leles. Hi haurà 
campionats de bellesa canina, 
agility i Màster Sant Hubert; 
més de tres-cents gossos; exhi-
bicions de falconeria; especta-
cles eqüestres; demostracions 
aèries i competicions d’ArcTrap 
o una sala de tir virtual, entre 
d’altres. 

Val a destacar que la Fira del 
Caçador de la capital Urgell 
gaudeix de molt bona salut ja 
que una trentena de paradistes 
s’han quedat sense plaça. Sala 
va destacar que “no tenim més 
espai, està tot ple”.

ENTITAT
La Societat de Caçadors  
de Tàrrega compta amb 
160 socis, dels quals un 
centenar són de fora

La falta de relleu posa en 
perill el futur de la caça
Els caçadors de Tàrrega avisen que hi ha 4 baixes per cada alta 
|| Reivindiquen el seu paper en el control de plagues a Lleida

CINEGÈTICA PROBLEMA

Presentació de la Fira del Caçador de Tàrrega.

SEGRE TÀRREGA

Demanen més 
semàfors a Torrefarrera
❘ LLEIDA ❘ L’alcalde de Torre-
farrera, Jordi Latorre, va 
demanar ahir al subdele-
gat del Govern a Lleida, 
José Crespín, la instal·la-
ció de més semàfors i pas-
sos elevats a la travessia de 
l’N-230 per millorar la via-
litat dels veïns i vehicles al 
municipi.

Uns 1,4 milions per 
millorar pisos públics
❘ LLEIDA ❘ El Govern va apro-
var ahir que l’Agència de 
l’Habitatge liciti la contrac-
tació d’obres i adequació 
dels habitatges propietat 
de la Generalitat, que as-
cendeixen a 18.000 a tot 
Catalunya. Per a les comar-
ques de Lleida, la inversió 
aprovada és d’1,4 milions 
d’euros.

Volen més descomptes 
per la desviació a l’AP-2
❘ LLEIDA ❘ ERC ha presentat a 
les comissions de Foment 
del Congrés i del Senat mo-
cions parlamentàries per in-
crementar els descomptes 
establerts per a les desviaci-
ons obligatòries de camions 
a les autopistes AP-2 i AP-7 
al seu pas per Catalunya. 
Proposa una bonificació del 
cent per cent per als tràn-
sits coincidents amb les 
desviacions obligatòries i 
del 75 per cent per a la res-
ta de trajectes en aquestes 
autopistes.

Trobada d’empreses i 
joves sense ocupació
❘ LA SEU ❘ La Seu d’Urgell 
acollirà dimarts la VI edi-
ció del Workshop ocupa-
cional perquè les persones 
que busquen feina puguin 
contactar amb empreses de 
l’Alt Urgell i Andorra.

Edils denuncien a l’ONU 
una “persecució judicial” 
per donar suport a l’1-O
En un viatge organitzat per l’ACM i l’AMI

POLÍTICA SOBIRANISME

La delegació d’edils, amb Marta Rovira i Anna Gabriel.

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ Una delegació d’alcal-
des i edils catalans va denunciar 
ahir davant de representants 
de l’Organització de les Naci-
ons Unides (ONU) a Suïssa la 
“persecució judicial” als electes 
locals que van donar suport al 
referèndum de l’1-O. Ho van 
fer aprofitant un viatge d’es-
tudi sobre “democràcia direc-
ta” organitzat per l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM) 
i l’Associació de Municipis per 
la Independència (AMI). Entre 
els participants en aquest viat-
ge hi havia l’alcalde d’Isona i 
president del consell del Pallars 
Jussà, Constante Aranda.

Un grup d’edils es va reu-
nir amb membres de l’oficina 

de l’alt comissariat de l’ONU 
per als drets humans, Júlia 
Babuzhina i Marc Bojanic. 
Després de la reunió, el presi-
dent de l’ACM, David Saldoni, 
va afirmar que “l’Estat espa-
nyol ha estat abusant del po-
der judicial per perseguir-nos 
i amenaçar-nos”.

Més de set-cents edils a Cata-
lunya són objecte d’investigació 
per part de la Fiscalia per haver 

ACN

donat suport a l’1-O amb acci-
ons com la cessió de locals mu-
nicipals per votar. A Lleida són 
més d’una trentena, alguns dels 
quals ja han prestat declaració. 
Precisament, avui es compleix 
l’aniversari de les primeres 
compareixences d’alcaldes 
lleidatans (els de Mollerussa, 
Oliana i el Pont de Suert) da-
vant dels tribunals per aquesta 
raó. En aquest viatge a Suïssa, 

la delegació d’edils també va 
aprofitar per reunir-se amb la 
secretària general d’ERC, Mar-
ta Rovira; i amb l’exdiputada 
de la CUP, Anna Gabriel, les 
dos establertes en aquest país 
des de fa mesos, per mostrar-los 
el “suport i la solidaritat” dels 
representants locals. Avui con-
clouran el recorregut amb una 
visita a l’alcalde de Berna i al 
Parlament suís.

EDILS ACUSATS
Més d’una trentena d’edils 
lleidatans són objecte 
d’investigació pel  
suport al referèndum

Un dels tècnics analitza una de les aus.

PROJECTES FAUNA

❘ LLEIDA ❘ L’anellatge científic 
que es porta a terme a la vall 
Fosca ja ha superat les 10.000 
aus capturades. Aquest estu-
di es va iniciar l’any 2010 i, 
des d’aleshores, s’han cap-
turat setanta-set espècies 
diferents. 

Aquestes xifres situen el 
projecte MigraVallFosca com 
un dels referents en l’estudi 
de la migració al Pirineu, tant 
per la quantitat de captures 

com per la qualitat. Pere Jo-
sa, ornitòleg del projecte, 
va destacar la captura d’un 
exemplar de pit-roig anellat 
a Polònia, la captura de dos 
mosquiters de doble ratlla 
(Phylloscopus inornatus) i 
d’un petit ocell insectívor de 
sis grams de pes provinent de 
Sibèria i que es va detectar 
per primera vegada al Piri-
neu en el marc d’aquest estu-
di l’any 2013.

Més de 10.000 aus 
anellades a la vall Fosca

ACN
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