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Caça news a fons
Cinegeticat demana als
partits polítics la seva opinió
respecte al nou protocol
d’inspecció dels Agents
Rurals. En aquest especial a
fons, trobareu les respostes
que ens han anat enviant. Des
de Cinegeticat volem agrair
la dedicació de tots ells per a
atendre la nostra petició.
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FRANCISCO DOMÍNGUEZ, DIPUTAT

En relació a la caça el nostre grup parlamentari té un posicionament molt clar
des de sempre. L’activitat cinegètica té un
arrelament molt fort al nostre territori i
l’activitat que genera és molt important
des del punt de vista social i econòmic.
A més, és una de les eines més emprades
per al control de la fauna salvatge, com
ara el senglar o el cabirol. Com qualsevol
altra activitat, es fa imprescindible una
regulació i control, que en aquest cas corre a càrrec del Cos d’Agents Rurals. De tots
és coneguda l’habitual col·laboració entre aquest cos i el col·lectiu de caçadors
a través de la Federació Catalana de Caça
o de Societats i Associacions territorials,
entre d’altres, per a la gestió de les reserves de caça o per al control poblacional
d’espècies cinegètiques que causen danys
a l’agricultura.
Com a cos policial, el Cos d’Agents Rurals
ha de realitzar les inspeccions de caça
amb les garanties de seguretat per als
agents que l’efectuen, i la millor manera
és establint un protocol reglamentari
ben definit. Des de la Direcció general
d’Agents Rurals s’ha informat que el vídeo
fet públic cal enquadrar-lo en l’àmbit de
comunicació formativa interna del Cos
sobre aquest nou protocol i no de divulgació pública. En qualsevol cas, sempre és
recomanable que als suports audiovisuals d’una administració pública, interns
i externs, quedi reflectida la realitat més
habitual i la desitjada. En aquest cas, amb
tota seguretat hauria sigut molt més ben
rebuda una representació amb una intervenció menys freda, més cordial, per part
dels agents i una bona actitud igualment
col·laboradora del caçador a qui es vol fer
la inspecció, que en cap cas hauria de visualitzar-se com una amenaça.
La sensibilitat mostrada pel sector de
caçadors és comprensible. El Govern de
la Generalitat no ha desenvolupat el Cos
d’Agents Rurals al ritme desitjat, i les modificacions normatives i reglamentàries requereixen adaptacions constants.
Encara resten pendents aspectes importants, com el reglament d’ús d’armes o
l’augment del nombre d’agents necessaris per fer les tasques que li són pròpies.

Aprofito el moment per fer palès la manca
d’un projecte de llei per tal d’actualitzar
el marc normatiu a Catalunya en relació
a la caça. Cal recordar que Catalunya juntament amb la Comunitat de Madrid són
les úniques comunitats autònomes que
no disposen de llei autonòmica de caça i
encara és vigent la llei de 1970.

ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ,
DIPUTAT
Sempre heu tingut i teniu el suport del
Partit Popular.
Abraçada,
Alejandro

Des de Ciutadans plantegem propostes
molt interessants per al sector, com l’establiment d’una llicència per tota Espanya
i la gratuïtat per a les rendes més baixes.
També proposem la creació d’un registre
d’infractors en l’àmbit nacional amb un
establiment d’infraccions de les lleis de
caça molt clara i contundent i una lluita
decidida contra la caça furtiva. Cal regular la caça sostenible dins del marc normatiu europeu i considerar-la com un
tipus més de gestió mediambiental, atès
que la fauna cinegètica és part primordial
de la fauna silvestre.

Des d’ERC, respectem profundament la pràctica de l’activitat cinegètica. Pel seu
valor social: especialment pel control de les poblacions cinegètiques o la mitigació
dels danys als cultius o els accidents de trànsit. La caça i la pesca, juntament amb
la recol·lecció, són de les activitats més ancestrals de la humanitat i van acompanyades d’un coneixement del nostre entorn que s’ha anat transmetent al llarg de
les generacions.
L’estima pel medi i aquesta funció social tan important cal fer-la amb total seguretat. L’abril de l’any passat el Govern de la Generalitat va introduir novetats en els
controls ordinaris dels Agents Rurals. El context és important: l’assassinat de dos
agents rurals el gener del 2017 a Aspa va evidenciar que calia millorar els protocols. El caçador ara ha de deixar l’arma fora del seu abat quan sigui requerit pels
agents rurals. Com és habitual, el propi cos va elaborar un vídeo formatiu per fer
complir la resolució del Govern. Des de com comunicar la posició, com apropar-se
als caçadors, quina documentació cal sol·licitar i quines comprovacions de l’arma
s’han de fer. El procediment segueix els criteris formatius impartits per l’Institut
de Seguretat Pública de Catalunya. De fet, és el mateix procediment que utilitza el
cos de Mossos en serveis amb arma llarga. El vídeo era intern –una eina formativa- i
no havia d’haver circulat mai de manera pública.
Pot semblar un protocol excessiu, però no oblidem que el caçador és una persona
que fa una activitat del tot legal, però sovint per a l’agent rural és un desconegut
amb una arma de foc. Probablement, per a aquest tipus de controls serien més idònies l’arma curta i la defensa extensible, però actualment l’arma llarga és l’única
que disposa el Cos d’Agents Rurals i, amb conseqüència, els procediments s’han
d’establir atenent a aquest tipus d’armament. Sabem que des de la Direcció General
d’Agents Rurals s’està impulsant un reglament d’armes propi pel cos, que permetrà
disposar d’altres elements de defensa i el procediment es podrà adaptar a aquest
nou armament.
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Caça news a fons

els seus ocupadors? Els treballadors no poden patir cap accident
realitzant la seva jornada laboral, ja sigui al propi loc de treball
com mentre es desplacen. També al camp.
Per tant, mai estarem en contra de les mesures de seguretat, especialment com a representants del seu ocupador (és a dir, el sector
públic), la societat no ens ho perdonaria.

YOLANDA LÓPEZ, DIPUTADA
Siguem honestos: el sector de la caça a Catalunya té una imatge
molt dolenta. El crim d’Aspa ha reforçat i confirmat aquesta imatge, sigui certa o no.
De fet, el col·lectiu caçador sou el primer interessat que aquesta
imatge canviï i la població us vegi amb millors ulls.
L’única forma que aquesta fama canviï és mitjançant la cooperació. Només demostrant que els caçadors teniu voluntat dialogant,
sou persones normals i corrents (i no criminals) i contribuïu al
benestar de la societat (lluitant contra la fauna salvatge), es podrà
aconseguir la desitjada imatge de normalitat que busca el sector.
És per aquests motius que no entenem el rebuig del sector en les
mesures protectores dels treballadors del cos d’Agents Rurals.
No oblidem que només estan fent la seva feina. Si a una empresa
li exigim el màxim de seguretat, per què no a la societat que som

Per això, us demanem que penseu en els agents com penseu en
vosaltres mateixos: no exigireu el màxim de protecció laboral al
vostre cap? És cert que la imatge que es transmet pot ser no és la
mes amable, però com ja hem dit abans: siguem honestos, ja anem
tard per arreglar aquest tema.
Si hem de millorar la imatge del sector, millorem-la, però la seguretat d’un treballador serà sempre la màxima prioritat per a
nosaltres i per tant també us demanem que treballem conjuntament per millorar la imatge del sector cinegètic, cooperem amb
els protocols de caça, amb els agricultors, amb la societat civil.
Fem autocrítica (nosaltres els primers) de quins estereotips existeixen referents a tots els implicats (no només el sector de la caça,
també els agents rurals o els partits ecologistes patim estereotips
injustos) i col·laborem per uns llocs de treball segurs, una afició
amb valors positius i una societat respectuosa amb tothom.
Nosaltres serem els primers a buscar aquest diàleg, més necessari
que mai, perquè tots puguem gaudir de les nostres aficions i del
nostre treball en pau.
Salutacions cordials.

la col·laboració i cooperació total amb el col·lectiu en les mesures,
normatives o lleis que s’impulsin a través de les diferents administracions públiques.

ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, DIPUTAT
En defensa de l’activitat de Caça i al col·lectiu de Caçadors de
Catalunya!
En primer lloc, des del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)
volem agrair a la revista Cinegeticat la bona tasca divulgativa i
informativa d’una activitat tan important per al país com la caça,
que permet millorar el control cinegètic i la gestió del territori.
També agrair que ens permetin fer arribar l’opinió del nostre partit al conjunt de caçadors i caçadores.
En segon lloc, volem mostrar el suport inequívoc del PSC a una
de les activitats amb més tradició, estesa arreu del territori i amb
major nombre de llicències, com la caça. També hem de mostrar
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En tercer lloc, lamentem la criminalització o imatge negativa que
es dona del caçadors per tal de determinats col·lectius i entitats,
o pel mateix Govern de la Generalitat de Catalunya per justificar
els seus incompliments reiterats amb les condicions laborals i de
seguretat dels Agents Rurals. Cal treballar conjuntament per fer
pedagogia dels beneficis de l’activitat de caça i, al mateix temps,
consensuar el millor protocol possible per fer els controls de caça
o per millorar el funcionament i gestió de l’activitat, entre d’altres.
En quart lloc, voldríem recordar que tenim un greu problema
de país pel descontrol de la fauna salvatge i que cal prendre
mesures urgents per evitar-ne els nombrosos danys que estan
causant. Aquesta problemàtica només es podrà abordar amb èxit
si es fa amb la complicitat de la Federació Catalana de Caça i del
col·lectiu de Caçadors.
Per acabar, des del PSC ens posem a disposició del col·lectiu per
tal de mantenir un contacte permanent, per ajudar a explicar
la contribució positiva de l’activitat de caça a casa nostra i per
liderar propostes de millora de la seva gestió i funcionament de
cara al futur.
Rebeu una salutació cordial.

FRANCESC JOSEP ESQUERDA I TAMARIT
Benvolgut Sr. Eduard Melero Torrico, Director de la publicació Cinegeticat,
Respecte de la petició de posicionament de l’àmbit del sector
primari del Partit Demòcrata, respecte a uns fets redactats
en la seva carta de 17 de setembre, ens plau fer-vos-el arribar
les consideracions següents.
Primera. Els protocols de l’Administració han de complir un
seguit de tràmits on hi participen experts i les estructures
internes dels departaments de la Generalitat de Catalunya.
L’idoni és enemic de la immediatesa, per aquest motiu, ens
remetem a les paraules de la Consellera d’Agricultura que
ha ofert modificar el protocol i incloure formació tant a
Agents Rurals com a caçadors per canviar les formes d’actuació que es poden visionar en el vídeo que se’ns ha proposat valorar.
Segona. Entenem el malestar que el vídeo ha provocat. La
voluntat de plasmar la professionalitat i seguretat en les
seves actuacions dels agents rurals no pot anar associada
a una idea del caçador com un element perillós. No cal posar en dubte, mitjançant un vídeo o qualsevol altre mitja audiovisual, la responsabilitat amb la qual la immensa majoria
dels caçadors realitzen la seva activitat.
Tercera. Considerem que de l’acord de caçadors, societats
de caçadors i agents rurals n’ha de sortir enfortida una activitat social que a Catalunya es fa cada dia més necessària.
Quarta. Som un reflex de la realitat social i, per tant, som un
partit amb defensors i retractors de l’activitat cinegètica. És,
però, que la pràctica de l’activitat cinegètica necessita una
adaptació legislativa transparent i democràtica de la llei
de l’any 1971. Aquesta adaptació s’ha de fer mitjançant una
normativa sectorial que fugi d’una visió territorial, amb la
participació de les entitats i dels experts més dinàmics que
dibuixin les línies a seguir perquè el canvi generacional que
s’està produint en els caçadors faci sostenible socialment,
econòmicament i ecològicament l’activitat social de la caça.
Atentament,
Barcelona, 18 d’octubre de 2018

En el moment de tancar l’edició la
CUP ha comunicat que per manca
de temps no han pogut elaborar la
resposta.
Un cop Cinegeticat en disposi, se’n
farà també difusió als mitjans digitals o paper.
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