NOTA DE PREMSA

JARC reclama a Agricultura resoldre el problema que la fauna
salvatge comporta al sector agrari i li lliura les propostes dels
productors


El sector agrari no pot continuar fent-se càrrec dels quantiosos danys que els animals
salvatges ocasionen en les explotacions, ni pot assumir més mesures preventives.



Els responsables han d’actuar decididament en l’àmbit del control de poblacions per
evitar els danys.



L’organització agrària organitza una jornada el 28 d’octubre a l’Alt Penedès per a tractar
aquesta qüestió, en la qual participaran representants del Departament d'Agricultura i de
la Federació de Caça a Barcelona, per debatre la situació i contribuir a buscar solucions.

JARC ha presentat al DAAM un document d’anàlisi i propostes en relació als danys que la
fauna salvatge comporta per les explotacions agrícoles i ramaderes, i li reclama que, d’una
vegada, iniciï les accions necessàries per a que els productors no en pateixin l’impacte.
L’Organització agrària fa anys que evidencia que aquest és un problema molt important i
que els danys no deixen d’augmentar, i fa propostes concretes, que lluny de centrar-se amb
les indemnitzacions, tracten d’aconseguir sistemes de prevenció eficient i rapidesa en les
actuacions.
Com a element clau, els representants de JARC fan èmfasi en parlar de control de població.
Els responsables d'aquest tema han d’evitar que s’excedeixi els llindars poblacionals que
permet l’hàbitat i s’ha de mantenir nets espais com lleres o infraestructures de transport.
Altres aspectes que destaca l’organització agrària són:


És prioritari abordar els danys causats per senglar, conill, ocells, cabirols i d’altres espècies
no cinegètiques o protegides.



Cal criteris homogenis, transparents i clars per a tot el territori sobre mètodes de control,
preventius o reactius, i de les accions concretes.



Exigeixen que l’Administració autoritzi mesures d’actuació urgents (en menys de 24 h)
quan es detecta el problema. Cal prevenció, perquè la declaració d’emergència
cinegètica reconeix que el responsable no ha aplicat mesures efectives, però quan
s’actua ja és massa tard per als pagesos o ramaders.



És necessari que les Administracions públiques titulars de determinats elements del territori
(rases, rieres, talussos de vies o ferrocarrils, aeroports, finques abandonades o zones de
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seguretat d’àrees de protecció, entre d’altres) assumeixin la seva responsabilitat en el
control i en els danys.


És imprescindible que es tipifiqui que qualsevol espècie és susceptible de causar danys,
del contrari encara es fa més difícil posar en marxa actuacions.



S’ha de fer seguiment de la situació. Les dades són una eina, però si no s’actua, no
serveixen absolutament de res.



Cal modificar normes establint amb
compensacions o actuacions urgents.

claredat,

entre

d’altres,

responsabilitats,

Amb el propòsit de tractar aquesta greu problemàtica, JARC ha organitzat també una
jornada el proper 28 d’octubre a Sant Martí Sarroca (Alt Penedès), amb l’objectiu de poder
debatre aquest tema amb representants del Departament d'Agricultura i de les Federacions
de Caça.
El que està clar és que la població de diferents espècies ha augmentat en nombre i extensió,
i els danys han esdevingut intolerables. Com a exemple, esmentar que a Catalunya l’any
2010 es capturà 25.947 senglars i el 2013, 35.393 exemplars. Aquests animals ocupen
actualment espais on abans no eren presents i la població no deixa de créixer, però
curiosament els danys no son indemnitzables.
La fauna pot causar danys en la collita, els arbres, instal·lacions com el rec o les tanques, fins
i tot dissenyades per a evitar-ne l’entrada, i a més, algunes suposen un risc sanitari per a la
ramaderia, en ser vectors de malalties.
El que està clar és que els productors actualment assumeixen costos en mesures de
prevenció i lluita, tenen pèrdues per uns danys que es considerarien intolerables en l’àmbit
urbà, i en molts casos no poden fer absolutament res de forma directa per aturar un
problema que els afecta cada dia més.

Per més informació us podeu posar amb contacte amb els representants a territori del grup
de treball dedicat a fauna:





Barcelona: Mauri Bosch, Cap sectorial de l’horta de JARC (tel. 629 047 781)
Lleida: Lluís Viladrich, Cap sectorial de conreus herbacis de JARC (tel. 629 750 091)
Girona: Heribert Pagès, membre de JARC (tel. 619282755)
Tarragona: Enric Ferré, membre de JARC (tel. 657 848 592)

Barcelona, 23 d'octubre de 2014

JOVES AGRICULTORS I RAMADERS DE CATALUNYA.
Ulldecona 21-31 1er. pis - 08038 Barcelona · 93 451 03 93 · info@jarc.cat

2

