Diari de Girona | DIMECRES, 11 DE GENER DE 2012

7

COMARQUES

La Generalitat estudia obligar els usuaris
de medi natural a vestir armilla groga
 Pretén evitar que es produeixin accidents com la mort d’un jove a Maià de Montcal en el transcurs d’una cacera
DIARI DE GIRONA
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Si la idea prospera totes les persones que vagin a bosc hauran de
vestir-se amb roba d’alta visibilitat
dins la gamma del groc al vermell
com, per exemple, una armilla. La
proposta sorgeix del subdirector
d’Activitats Cinegètiques i Pesca
Continental de la Generalitat, Àlex
Cuadros, després d’analitzar la
mort accidental d’un jove de 24
anys que es va produir el passat diumenge a Maià de Montcal quan
un caçador de Besalú li va disparar un tret en confondre’l amb un
senglar. El jove havia fet remor en
uns matolls on collia llentiscle.
En essència, la mesura proposada pel subdirector és traslladar
l’obligatorietat dels caçadors de
porcs senglars a vestir una peça de
roba d’alta visibilitat també a la resta d’usuaris del bosc. L’inconvenient més gran amb què es trobarà el govern a l’hora de normativitzar l’ús d’aquesta peça de roba
és trobar interlocutors de col·lectius que utilitzin el bosc per intercanviar punts de vista respecte a
això i assolir una norma que convenci tothom. I és que no tots els
usuaris del medi natural pertanyen
a una associació o federació que
els representi com a col·lectiu.
Tanmateix, existeix la possibitat
que l’administració actuï de forma
unilateral i aprovi una resolució
que obligui a l’ús d’aquesta peça.
Una altra opció que ha sospesat
el subdirector d’Activitats Cinegètiques és la possibilitat d’entregar
díptics informatius als usuaris del
medi natural en què s’informa
sobre la realització de batudes i la
senyalització que instal·len els
caçadors a la zona. De fet, tant al
Parc Natural de Montserrat com al
Parc Natural de la Serra de Collserola ja s’està utilitzant aquest
sistema.
Llei de caça pròpia
La caça és competència exclusiva
de totes i cadascuna de les disset
Comunitats Autònomes i, per tant,
poden dictar la seva normativa en
aquesta matèria. No obstant això,
Catalunya i Madrid són pràcticament les úniques autonomies que
no disposen de regulació pròpia en

En essència, la mesura busca
estendre l’obligatorietat dels
caçadors d’usar roba llampant
a la resta d’usuaris del bosc
Disposar d’una llei de caça
pròpia permetria a Catalunya
crear un examen particular
per obtenir la llicència de caça
La Generalitat descarta
reprendre ara l’elaboració
d’una llei catalana de caça de
la qual existeix un esborrany

LA CLAU

LLEI 1/1970, DE 4 D’ABRIL
És la llei estatal de caça que
utilitza Catalunya
Davant la manca d’una llei autonòmica de caça, com disposen pràcticament la resta de comunitats, Catalunya té la possibilitat de
dictar resolucions que desenvolupin
la llei estatal de caça.



aquest sentit i encara utilitzen la llei
estatal de caça aprovada l’any
1970.
Des de la subdirecció d’Activitats
Cinegètiques consideren que seria interessant disposar d’una llei
de caça pròpia perquè, entre altres
coses, permetria crear un examen
particular per obtenir la llicència
de caça de forma similar al que
preveuen els reglaments propis
d’Andalusia i la Comunitat Valenciana. Segons perﬁla Cuadros,
aquesta prova facilitaria que els aspirants a caçadors haguessin d’aprofundir en el coneixement de les
èpoques hàbils per a la pràctica
d’aquesta activitat, quines són les
espècies protegides o quines són
les mesures de seguretat necessàries que s’han d’aplicar en qualsevol batuda.
Tot i que existeix un primer esborrany de la llei de caça catalana
la Generalitat descarta que de forma immediata es reprengui el seu
redactat i elaboració. En primer
lloc perquè no resulta prioritari
atès que la llei de caça estatal «és

L’aparcament de Can Traver, on els caçadors estacionen els seus vehicles les jornades de batuda.

El jove mort a Maià estava a l’atur
i «es buscava la vida com podia»
 El portaveu del Centre

Abderahim Chtioui, de 24 anys,
es trobava collint llentiscle el passat diumenge quan va morir abatut pel tret que el caçador Joan
Bosch, de 61 anys i veí de Besalú,
li va disparar en pensar-se que
darrere els matolls que es movien
hi havia un senglar.
El jove vivia a Figueres i el seu
germà de 28 anys era l’únic fami-

liar que tenia aquí a Espanya ja que
els seus pares viuen a Taza, al
Marroc. El portaveu del Centre
Cultural Islàmic de Figueres, Driss
El Habeb, explica que el difunt ajudava amb tot el que podia la família, en especial al seu pare, que
«està malalt de diabetis».
Resultava habitual veure Abderahim Chtioui freqüentant les
mesquites del barri de la Marca de
l’Ham i del Culubret ja que segons
El Habeb va estar residint en ambdós barris. El jove no tenia ﬁlls i ara
es trobava a l’atur, de manera que
«es buscava la vida com podia».
«Era un bon noi que sempre anava a resar a la mesquita», afegeix El
Habeb.

El fet que el jove es trobés en situació d’atur podria estar relacionat amb la recol·lecció de llentiscle que practicava de forma habitual. I és que en una ocasió va resultar denunciat pels agents rurals
per collir-ne en una ﬁnca privada
del Baix Empordà. En aquella ocasió havia aconseguit omplir dos
cotxes tot terreny. Els agents rurals
manifesten que el llentiscle proporciona beneﬁcis als que en recol·lecten perquè és un element
molt sol·licitat en la realització de
corones de ﬂors. Apunten que
acostuma a pagar-se entre dos i
tres euros el ram i que en casos d’economia submergida pot generar
una suma important de diners.

bona» i es poden dictar resolucions
que la desenvolupin. Respecte a
això, només cal citar el punt 22 de
l’article 32 de la llei de caça en el
que es prohibeix incomplir

qualsevol «altre precepte o limitació d’aquesta llei o dels que per
al seu desenvolupament es ﬁxin reglamentàriament».
En segon lloc, es tracta d’un

procediment que exigeix parlar
amb multitud d’interlocutors i el
Govern podria no aconseguir el suport necessari per aprovar-la en estar en minoria al Parlament.

Islàmic de Figueres el
qualifica de «bon noi que
anava a resar a la mesquita»
GEMMA TUBERT | FIGUERES

ANIOL RESCLOSA

Usuaris del Trueta es queixen que als
barracons de consultes externes hi fa fred
GIRONA | DdG

Diversos pacients i usuaris van
denunciar ahir que als barracons
que des de dilluns acullen una vuitantena de consultes externes de
l’hospital Trueta hi feia molta fred,
sobretot a primera hora del matí.
A les crítiques per la manca de climatització dels habitacles posats
en marxa a principis d’aquesta

setmana, se li va sumar, a més, una
avaria informàtica, que ahir va fer
molt més feixuga la feina dels professionals. Malgrat aquest contratemps, la majoria els usuaris van
mostrar comprensió i esperen que
els problemes se solucionin aviat.
Tot i que l’hospital va informar degudament de la ubicació i els tempos de construcció d’aquests bar-
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racons, durant la seva obertura alguns pacients van quedar desorientats pel canvi de lloc de les
consultes, i pel fet que l’habitatge
s’hagi menjat bona part de l’antic
aparcament de Mifas. Durant el
primer dia es van planiﬁcar un total de 1.460 visites, el 91% de totes
les que pot acollir aquesta estructura de formigó.

El passadís dels nous mòduls de consultes externes.

