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 Els porcs senglars 
Des de fa un temps, al Vallès Oriental,  el nombre
de porcs senglars que campen pels boscos i camps
de  la  nostra  comarca  s'ha  incrementat
considerablement els últims anys. 

Aquest  fenomen  no  és  un  fet  aïllat  de  la  nostra
comarca, també es dóna en altres indrets del nostre
país,  la  qual  cosa  provoca  greus  problemes  als
pagesos perquè els malmeten molts cultius, com el
que  ha  succeït  darrerament  a  Corró  d'Amunt  i  a
Cànoves, per exemple, on una família de senglars va
entrar  en  un  camp  ja  plantat  i  va  malmetre  la
collita.

 Els ajuntaments intenten controlar aquest fet: com
l’Ajuntament  de  l’Ametlla,  que  ha  demanat la
col·laboració d’una colla de caçadors del poble i ha
programat quatre batudes extraordinàries per caçar
senglars en diversos punts del municipi durant les
properes  setmanes.  Les  batudes  han començat  la
segona setmana de febrer a la zona de Can Plandolit
posteriorment a Can Plantada, al bosc de Can Forns
i al Pla de la Violona i es va descartar intervenir a la
zona  de  Can  Jaumira,  on  era   previst  fer-ho
inicialment.

En funció dels resultats obtinguts, també es farà un
aguait nocturn amb arquers al pla de la Violona, una
de  les  que  està  concentrant  més  problemes
actualment. Les batudes es podrien allargar durant
més setmanes o fer-ne alguna en coordinació amb
els  caçadors  de  Santa  Eulàlia.  Aquestes  accions
compten    amb   l’autorització   del    Departament

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural.

“Estem tenint més problemes que l’any passat. Hi
ha algunes plantacions molt afectades”, reconeix el
regidor d'Urbanisme, Territori, Medi Ambient i Obres
i Serveis de L'Amentlla del Vallès, Carles Borràs. Els
senglars provoquen danys a les finques agrícoles del
sud del municipi però també s’acosten força a les
cases. Els  veïns de la Terrera han trobat senglars a
la porta de casa”, explica el mateix Borràs. 

També  han  anat  en  augment  els  accidents  per
topades amb  senglars, especialment a la carretera
de Bigues, però també al camí del pla de la Violona.
En  canvi,  enguany  no  s’han  detectat  senglars  al
centre del poble on altres anys hi havien accedit pel
torrent de la Mina.

Les  batudes  es  faran  amb  la  col·laboració  de  la
Policia Local  i  del  grup  local  de  Protecció  Civil.
Aquests  s’encarregaran  de  controlar  l’accés  als
camins per evitar que hi accedeixin persones a peu
o en bicicleta mentre actuïn els caçadors. Quan les
batudes  es  facin  prop de  la  carretera  de  Bigues,
també es controlarà aquesta via. A més, hi haurà la
supervisió dels Agents Rurals.

Els problemes derivats per la presència de senglars
als camps  de  conreu  i  prop  de  zones  urbanes  a
l’Ametlla  van començar arran de la  declaració de
tot el terme municipal zona de seguretat que es va
fer l’any 2008. Això impedeix caçar-hi i ha facilitat
un increment de la població de senglars. Només s'hi
pot caçar amb autorització prèvia.

     Sortida nocturna d'una família de senglars

 

       Senglars en un punt de recollida selectiva


