
12 COMARQUES
SEGRE

Dimecres, 29 de gener del 2014

Imatge d’arxiu d’una batuda de conills a Seròs.

SEGRE

R. RAMÍREZ
❘ LLEIDA ❘ La Generalitat podrà im-
posar caceres per combatre els
danys a cultius provocats per pla-
gues de conills i senglars allà on
no les frenin els titulars de ve-
dats, entre els quals es troben
particulars, societats de caçadors
i ajuntaments.Una disposició de
la llei de mesures fiscals i finan-
ceres introdueix el concepte
d’“emergència cinegètica”, que
habilita el Govern per “execu-
tar de forma subsidiària mesu-
res excepcionals de gestió “en
casos de falta d’actuació” dels
responsables d’àrees de caça.

La disposició assenyala que la
Generalitat podrà declarar una
“emergència cinegètica” quan
la proliferació d’espècies aptes
per a la caça sigui “nociva per a
les persones” o bé “perjudicial
per a l’agricultura, la ramaderia,
terrenys forestals, espècies pro-
tegides o la caça”.Tanmateix,
no precisa quins mitjans podrà
fer servir la Generalitat per ac-
tuar de manera subsidiària allà
on no n’hi hagi prou amb les ba-
tudes dels caçadors locals.

Agricultura va indicar que
aquestes qüestions s’hauran de
concretar en l’ordre de vedes
que fixarà els períodes hàbils per
caçar el 2014 i el 2015.

Altres fonts, per la seua part,
van apuntar que aquesta norma-
tiva obre la porta a nombroses
opcions, com simplificar permi-
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sos de caça, obrir vedats a altres
caçadors o a l’execució directa
de caceres per part de la Gene-
ralitat.

Aquesta última possibilitat té
el seu precedent en la circums-
tància que els agents rurals do-
nen suport a caçadors en batu-

des extraordinàries contra co-
nills i senglars. El canvi en la nor-
mativa suposa un nou pas en els
intents per aturar la proliferació
incontrolada d’aquestes espèci-
es en zones de Lleida, després
d’anys en els quals s’han prolon-
gat els períodes hàbils de caça
i s’han concedit permisos per
abatre’ls fora de temporada a ini-
ciativa de societats de caçadors
(vegeu el desglossament). El Go-
vern es reserva ara l’opció d’ac-
tuar d’ofici allà on consideri que
els esforços dels caçadors locals
no arriben a reduir el cens de co-
nills i senglars.

ORDRE DE VEDES

Haurà de concretar
quins mitjans podrà fer
servir el Govern per actuar
de forma subsidiària

Períodesde
caçamés llargs i
llicències fora
de temporada

■ Les batudes extraordi-
nàries per abatre conills es
van estendre l’estiu de
l’any passat a mig cente-
nar de vedats de les co-
marques del Segrià, la No-
guera, l’Urgell, la Segarra,
les Garrigues i el Pla d’Ur-
gell on aquesta espècie va
ocasionar danys a cultius.
Malgrat això, la superpo-
blació en algunes de les zo-
nes afectades i els danys a
cultius que ocasionen en-
cara persisteixen.

Amb referència als sen-
glars, l’any passat es va in-
troduir la possibilitat de
sol·licitar, a través d’inter-
net i amb un tràmit simpli-
ficat, autoritzacions espe-
cials per caçar-los els me-
sos d’estiu allà on es van
corroborar perjudicis a
l’agricultura.Aquestes au-
toritzacions es van sumar
a les successives prolonga-
cions del període hàbil de
caça, que actualment se si-
tua en set mesos, entre
principis de setembre i fi-
nals de març.

El PP demana que no
s’apliqui l’eurovinyeta
❘ LLEIDA ❘ El grup del Partit Po-
pular (PP) a la Diputació de-
fensarà demà en el ple una
moció per demanar a la Ge-
neralitat que no apliqui l’eu-
rovinyeta al transport demer-
caderies a l’EixTransversal,
tal com té previst per al prò-
xim semestre. El PP conside-
ra que és massa perjudicial
per al transport.

El PSC demana ajuts per
a les escoles demúsica
❘ LLEIDA ❘ El portaveu del PSC
a la Diputació de Lleida va
demanar ahir que la Genera-
litat garanteixi ajudes per a
la trentena d’escoles de mú-
sica que hi ha a Lleida, amb
gairebé 500 professors i 5.600
alumnes i va advertir del risc
que aquestes es privatitzin
per la falta de suport públic.
Així ho defensarà el PSC de-
mà al ple.

L’IES Joan Brudieu,
finalista en un premi
❘ LASEUD’URGELL ❘L’IES Joan Bru-
dieu de la Seu d’Urgell és avui
l’únic centre de Lleida fina-
lista en els premis als millors
projectes d’emprenedoria de
FP que entregarà la conselle-
ria d’Ensenyament en un ac-
te a Barcelona. En concret, el
Joan Brudieu competeix en
aquests premis amb dos pro-
jectes.

Sort dóna a conèixer els
seus atractius turístics
❘ SORT ❘ Sort ha iniciat la pro-
moció de les seues principals
novetats per atraure turistes
aquest any, com l’ecoturisme
basat en la novel·la Les veus
del Pamano o la Copa del
Món d’estil lliure.

L’exdirector de
Talarn, delegat
de Defensa a
Catalunya

EXÈRCIT

❘ BARCELONA ❘ El coronel Luis
Castuera Novella ha pres pos-
sessió com a nou delegat de
Defensa a Catalunya, amb el
repte d’atansar l’exèrcit a la
societat civil. Castuera és co-
ronel de l’Exèrcit deTerra i
fins ara exercia com a respon-
sable de l’Acadèmia de Subo-
ficials deTalarn.

En una breu intervenció,
Castuera va agrair la confian-
ça del ministre deDefensa per
nomenar-lo per a aquest càr-
rec, que ostentarà durant els
pròxims tres anys, i va sub-
ratllar que era conscient que
una de les seues principals
tasques serà exercir com a ne-
xe entre l’exèrcit i societat ci-
vil.

Amézaga no repetirà
d’alcaldable i Silveri Caro
es perfila com el successor
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Joan Amézaga i Silveri Caro.

❘ TÀRREGA ❘ JoanAmézaga, regidor
de l’ajuntament deTàrrega pel
PSC iAIPN des de l’any 1983,
no repetirà en les eleccions mu-
nicipals del 2015 després d’ha-
ver estat representant en la cor-
poració durant 32 anys, segons
va confirmar ahir a SEGRE.Tam-
poc seguiran dos persones que
l’han acompanyat en diversos
mandats, Jaume Ramon i Manu-
el Medrano.Amézaga serà, pre-
visiblement, rellevat al capda-
vant de la llista socialista per Sil-
veri Caro, que també ha sigut re-
gidor en alguns mandats, enca-
ra que el seu nom ha de ser ra-
tificat per la militància local, se-
gons van explicar diverses fonts
consultades. En algunes reuni-
ons entre militants locals, alguns

d’ells li han proposat que encap-
çali la candidatura. Joan
Amézaga va ser regidor per pri-
mera vegada després dels comi-
cis del 1983 i el 1987 va ser cap
de llista, pactant amb el llavors
alcalde Delfí Robinat. El 1991
va participar en la candidatura
socialista que va encapçalar Jau-
me Ramon i el 1995 la que va
liderar Miquel Àngel Mingote.
Entre el 1993 i el 1999, el PSC

va ser soci de govern de CiU a
la capital de l’Urgell, amb Fre-
deric Gené com a alcalde. El
1999 va optar de nou a l’alcal-
dia, encara que en aquesta oca-
sió amb les sigles d’AIPN des-
prés de la crisi al partit aTàrre-
ga que va acabar amb la seua ex-
pulsió del partit juntament amb
altres militants i el 2003 també
va optar amb les mateixes sigles.
En els comicis del 2007 va lide-

rar una coalició entre AIPN i
PSC, que va repetir en les últi-
mes eleccions.Va ser alcalde en-
tre el 2003 i el 2011 gràcies a
pactes amb altres formacions.
Els resultats de les últimes elec-
cions el van allunyar del govern
local, que ara comparteixen CiU
i Rcat/SI.Actualment també és
diputat provincial al grup del
PSC i ha format part del consell
de l’Urgell.

CANDIDATURA

Dos membres més del seu
equip, Jaume Ramon i
Manuel Medrano, tampoc
seguiran en la llista

Regidor des del 1983 i alcalde en dos mandats
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