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lpcena presenta un recurs contra

telecadires de Baqueira a la Peülla
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Dimecres, 6 de ju., ¿l.îit1:

Demanen presó a una ama de casa

de Vinaixa per traficar amb maria
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MEDI AMBIENT FAUNA SALVATGE

n. RRmln¡z
I LLEIDA I La Generalitat prohi-

da proliferació d'aquesta esPè-
cie. Es tracta d'una mesura que
säplicar al
Segrià i es

terlitor ix
problema. Així ho va avançar
ãhir el director dels serveis ter-
ritorials d'Agricultura a Llei-

, que va
i agents
conills a

la comarca durant els úItims dos
mesosiva afegir que lesbatudes
es reforçaran i es Prolongaran

exemplars per quilòmetre qua-
drat al'hivern a 147 elmaigPas-

quirirà en breu un segon vehi-
cle adaptat Per a caceres noc-

En dos mesos n'han abatut més de 3.000 i el nombre ha baixat, però encara n'hi ha massa i s'espera que

la xifra repunti tl'estiu ll Mesures addicionals per rontrolar-ne el cens amb caceres al llarg de tot läny

Unes 800 obres

Emergència cinegètio
I Tres municiPis delSegrià es tro-
ben en estat d'emergèncía cine-
gètica a causa de danYs dels co-
nills a cultius: Rosselló, AlPicat i

Torrefarrera. No obstant, també
fan malbé camps de cereals ifrui-
ters en localitats com Seròs, Aito-
na i Soses.

PlapilotalSeEià
I Agricultura va Posar en marxa

al febrer un pla Pilot Per reduir
els-danys dels conills al segrià.'
lJobjectiu és establir mesures
que frenin la plaga a la comarca

i que puguin aPlicar-se a la resta

del territori català en el futur. La

conselleria va fer ahir un Primer
balanç i va proPosar actuacions
addicionals a edils de municiPis
afectats i representants dels agri-
cultors i de la Federació de Caça,

entre d'altres.

Segana i Pla d'Urgell
I Les batudes Per reduir la Po-
blació de conills s'estenen també
en zones de la Segarra i del Pla

d'Urgell.

Uehicle adaptat
una

[iJ
co-

nills. Després de comProvar l'efi-
càcia d'aquest mètode, Agricul-
tura preveu adquirir ben aviat un

segon vehicle

Prolifen<ió ioptures
I Més de seixanta batudes
d'agents rurals en dos mesos al

costat de les de caçadors han Per-
mès abatre 3.457 conills en dos

mesos al Segrià. La Població s'ha

multiplicat per nou des de l'anY

2009 i supera el llindar d'emer-
gència des del 2013.

Reunió del pla pilot per reduir els conills al Segrià'

salvatgesvaguen
pef lescomafques
de Lleida

I Els Agents Rurals es-
timen que unes vuit-cen-
tes cabres assilvestrades
deambulen per les co-
marques de Lleida, i que
el Pãllars Sobirà és la
que concentra un nom-
bre d'exemplars més ele-
vat. Aiií ho va explicar
ahir el cap d'aquest cos
a Lleida, Llorenç Ricou,
després que l'ajuntament
i caçadors de Olianahagin
denunciat que un ramat
d'una vintena de cabres
sense amo conegutni con-
trol sanitari s'alimenta de
cultius i de pastures Par-
ticulars del municipi (ve-
geu SEGRE d'ahir).Ricou
va apuntar que cada anY
actuen per evitar que ca-
bres assilvestrades vaguin
sense control. Proven de
capturar-les amb vida i
oferirles a ramaders que
estiguin disposats a fer-
se'n càrrec i, si això no és

porta a autoritzar la caça
ãe cabres assilvestrades
per evitar danYs a l'acti-
vitat agrícola.


