BATUDES A SANT MARTÍ SARROCA

Davant la polèmica generada entorn a la conveniència de la caça del porc
senglar des de l’alcaldia de Sant Martí Sarroca, la Representació Territorial de
la Federació Catalana de Caça a Barcelona vol recolzar la gestió cinegètica
que realitza la societat de caçadors de Sant Martí i donar resposta amb aquest
escrit a l’argumentació del senyor Antoni Ventura i manifestar el posicionament
d’aquesta Territorial de la FCC a Barcelona envers aquest tema.
Primer de tot dir, que considerem que és gràcies a la caça i a les actuacions
dels caçadors que les problemàtiques generades per la creixent abundància de
la població de porcs senglars no ha esdevingut un problema d’una magnitud
més gran.
Hem expressat reiteradament a les administracions públiques que cal
considerar al porc senglar com una espècie de problemàtica social i que tothom
des de les seves responsabilitats té que aportar la col·laboració necessària per
a fer-hi front.
Si com es desprèn del vostra escrit apel·leu al rigor científic, hem de dir que
l’estudi realitzat per el Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge (SEFaS) que
mencioneu, fa referència als problemes ocasionats per el porc senglar en
zones urbanes i periurbanes. Per fortuna i de moment, aquest no és el cas de
Sant Martí Sarroca on els senglars no han esdevingut urbans i ocupen els
hàbitats forestals que li són propis.
Dir-vos també que la Representació Territorial de la FCC a Barcelona té un
conveni de col·laboració amb el SEFaS i que el seu director, el Dr. Santiago
Lavin i els seus col·laboradors, han impartit nombrosos cursos per la formació
del nostre col·lectiu, alguns d’ells al saló d’actes del Castell del vostra municipi.
Tots ells sempre s’han manifestat favorables a la caça, com un dels mètodes
necessaris per regular la població del porc senglar i dels ungulats salvatges en
general.
Dir també que el “Programa de seguiment de les poblacions de porc senglar a
Catalunya”, publicat per la Generalitat de Catalunya i elaborat per l’empresa
ambiental Minuartia, que sota la direcció de la Dr. Carme Rossell està
especialitzada, entre d’altres matèries, en el seguiment i en la gestió del porc
senglar i a les problemàtiques socials que genera no tant sols a Catalunya si no
també en l’àmbit europeu.
Aquest Programa es porta terme gràcies a la col·laboració de les colles
senglanaires que aporten les dades de totes les batudes realitzades.

L’informe del “Programa de seguiment de les poblacions de senglar a
Catalunya” de la temporada 2012/2013, fa entre d’altres, les següents
propostes de gestió:
“El control de l’excés de densitat de senglar no la poden afrontar sols els
caçadors i es fa necessari un pla d’acció que integri tots els agents implicats:
caçadors, pagesos, propietaris forestals i administracions. El diàleg i la
cooperació es fan indispensables ja que calen actuacions en diferents fronts,
i totes elles han d’anar orientades a aconseguir dos objectius:
1) Augmentar al màxim el nombre de captures de senglar
La població de senglar s’hauria de reduir per recuperar una situació de
normalitat que faci compatible la població de senglar amb les activitats
humanes. És recomanable que els caçadors facin el màxim nombre de
batudes fins al final del període hàbil de caça.
2) Reduir la Productivitat de la població
Per controlar el creixement d’una població, tant important és augmentar la
mortalitat (nombre de senglars caçats cada any) com reduir la natalitat (el
nombre de senglars que neixen cada any); i en aquest cas la responsabilitat ja
no recau només en els caçadors.
... En concret hi ha tres actuacions molt recomanables:
2.a. Fomentar la protecció dels conreus.
2. b. Evitar qualsevol possibilitat de creuament amb porc domèstic.
2. c. No donar menjar als senglars.
En l’informe del “Programa de seguiment de les poblacions de porc
senglar a Catalunya” de la temporada 2014-15, s’indica que:
“La cooperació de caçadors, tècnics i administracions és clau per poder
aplicar les millors pràctiques de gestió d’aquesta espècie.”
“... la manca de depredadors naturals comporta que la caça sigui el
principal mecanisme de control del seu creixement.”
“... l’augment de les captures de senglar i de les seves poblacions que s’està
produint a Catalunya no són cap excepció en el context europeu. En tots els
països s’observen tendències ascendents en els darrers 30 anys i actualment
s’estarien caçant al voltant dels 3milions de senglars cada any.
En el Consell Extraordinari de Caça de Catalunya, celebrat el dia 20 de març
de 2014, la Dra. Carme Rosell a la cloenda de la seva ponència exposava com
a propostes de gestió del porc senglar: augmentar el nombre de captures i
reduir la productivitat limitant l’accés al aliment.
En referència a la vostre proposta d’encarregar un estudi a un equip de biòlegs
dels senglars de Sant Martí, considerem que ja s’han fet suficients estudis del

porc senglar i de les problemàtiques associades quant en un espai determinat
es produeix una sobreabundància de la espècie. Aquests estudis han aportat
dades suficients per valorar quin model de gestió cal aplicar. No es pot
considerar aplicar un model de gestió en un àmbit tant limitat com ho és un
terme municipal per una espècie de gran mobilitat estacional com el porc
senglar. Els senglars de Sant Martí són compartits amb els senglars dels
municipis del entorn i a la inversa.
L’estudi del Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge de la Universitat
Autònoma de Barcelona, per tal d’avaluar la població de senglars del Refugi de
Fauna “Les Refardes – La Vall” dins el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i
l’Obac, mitjançant la tècnica de marcatge i trampeig fotogràfic, ha posat de
manifest l’alta dispersió que pot assolir aquest animal amb la captura
d’individus marcats fins a 60 km del lloc d’origen
A l’estudi encarregat per la Generalitat de Catalunya a l’organització Unió de
Pagesos “Caracterització dels danys de la fauna salvatge cinegètica a
l’agricultura, l’any 2012” publicat el març de 2013 es fa constar:
6.1 Mesures d’increment de la pressió de caça.
“El control de les poblacions de fauna cinegètica s’ha de fer de manera que
s’ajusti la seva densitat a la capacitat d’acollida del territori. Aquesta capacitat
correspon al nombre màxim d’animals que pot suportar el medi sense que es
produeixin danys sensibles als cultius i al bosc. Segons el cas, el gestor de la
caça haurà de buscar l’estabilitat o la reducció. La caça és el principal factor
de control de l’expansió de la fauna cinegètica.”
No podem compartir el criteri de que la capacitat de càrrega es pot valorar en
funció de la quantitat de recursos naturals que el ecosistema del territori de
Sant Martí pot oferir als senglar. S’ha de valorar tenint en compte quina és la
capacitat de càrrega socialment suportable per les persones per que els
seus bens i la seva seguretat no resultin perjudicats. Aquest valor no té un
càlcul científic però en qualsevol cas serà molt inferior a la capacitat de càrrega
del medi natural.
Tampoc s’ha d’oblidar que una alta densitat pot suposar un risc sanitari per la
supervivència de la pròpia espècie, al fer-la vulnerable a la propagació de
malalties i que algunes d’aquestes malalties són zoonosis per les persones i
d’altres poden arribar a convertir al senglar en el seu reservori natural.
En referència a l’esterilització dels animals, els experts en la matèria consultats
coincideixen en que actualment no es té prou informació científica de les
repercussions que aquesta pràctica, aplicada al porc senglar, podria comportar
a les altres espècies de la cadena tròfica, incloent-hi a les persones i que
manquen recursos econòmics per aprofundir en la investigació. Coincideixen

en que la implantació d’aquesta mesura tindria que anar acompanyada d’una
important dotació econòmica per que comportaria la captura del 80 % de la
població i mantenir aquest esforç al llarg del temps.
Amb un tema tant seriós com ho és aquest no creiem que sigui oportú realitzar
noves experimentacions. Municipis que per l’animadversió a la caça dels seus
dirigents varen sol·licitar la declaració de zona de seguretat han tingut que
recorre als caçadors per que realitzessin batudes abans de fer front al
pagament de les quantioses despeses econòmiques dels danys ocasionats per
el porcs senglar. Esmentar també que aquests municipis es converteixen en
zones de refugi per aquests animals i els municipis dels seu entorns en
pateixen les conseqüències.
Considerem doncs que queda clar la conveniència de la caça mitjançant
batudes del porc senglar per tal de regular-ne la seva població. No hem
d’oblidar, que els caçadors som els únics usuaris del medi natural que
disposem de l’autorització escrita i signada dels propietaris dels terrenys i que
la nostra activitat està fortament regulada, reglamentada i sancionada en cas
d’incompliment normatiu. El nostre col·lectiu és molt conscient de que tenim
que compatibilitzar la caça amb els altres usuaris i encara més, en una
modalitat com la batuda del senglar on cal extremar les mesures de seguretat.
En els boscos de St. Martí Sarroca, desprès dels incendis que van patir i a la
manca de gestió forestal ha quedat limitada la visibilitat als camins i pistes
forestal que els creuen. Tot i que una part de les parades, col·locades per la
colla del senglar, es situen a les vinyes respectant les zones de seguretat,
podem afirmar que actualment no es poden realitzar batudes amb èxit si no es
disposa de la corresponent autorització per el tancament temporal dels camins
d’us públic.
El tancament temporal dels camins es una mesura recomanada per la pròpia
administració competent en matèria de caça i el Cos d’Agents Rurals del Alt
Penedès està col·laborant intensament amb les societats de caçadors per tal
d’implementar-la.
L’anterior Alcaldia va concedir aquesta autorització a la societat de caçadors
sense que es tingui constància de que la resta d’usuaris es sentissin agreujats.
Ben al contrari, la gent del territori s’ha mostrat sempre receptiva a prendre
aquestes mesures de seguretat i han col·laborat amb els caçadors optant per
les rutes alternatives que se’ls hi plantejaven.
Des de la Representació Territorial de la FCC a Barcelona sempre hem apostat
per la via del diàleg amb tots els col·lectius per assolir el consens i
compatibilitzar totes les activitats i mai ens hem manifestat en contra de ningú.
Recollim la proposta contemplada en el vostre escrit de reflexionar i unir
esforços i us emplacem per que junt amb totes les parts implicades de

l’administració contemplem les mesures necessàries per facilitar el
desenvolupament de les batudes de control del porc senglar mentrestant no
disposem d’altres mesures alternatives.
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