DESCONVOQUEM L’ATURADA DE LA CAÇA DEL SENGLAR DURANT ELS MESOS
DE SETEMBRE I MARÇ, I ANIMEM A TOTS ELS CAÇADORS A FER LA SEVA
ACTIVITAT AMB TOTAL NORMALITAT.

Bona tarda companys,
Aquest matí hem mantingut una reunió amb la consellera d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, la Directora General,
Montserrat Barniol i el Cos d’Agents Rurals. Tot i que hem parlat molts temes de
màxim interès pel col.lectiu de caçadors, havia el tema de la vacuna que afectava a la
normal activitat cinegètica a la província de Barcelona. A la reunió, ha quedat clar el
recolzament de la Conselleria i Direcció General a l’activitat cinegètica com a únic mitja
de control poblacional del senglar. S’ha posat de manifest la gran labor realitzada pel
col.lectiu de caçadors i del seu esforç personal i econòmic.
Així mateix, hem tret el compromís de donar el valor que es mereix la nostra activitat
mitjançant notes de premsa que recolzaran la caça com l'única eina de control
poblacional del senglar. Tanmateix, la Direcció General ens ha comunicat la creació
d’una comissió per controlar el projecte de la vacuna, evitant malmetre la imatge del
caçador.
Donat lo positiu d’aquesta reunió que ha durat més de dues hores, des de la
Representació Territorial de la FCC a Barcelona desconvoquem l’aturada de la caça
del senglar durant els mesos de setembre i març, i animem a tots els caçadors a
fer la seva activitat amb total normalitat.
A hores d’ara estem preparant un comunicat sobre tots els temes parlats en aquesta
reunió la qual us farem arribar a la brevetat màxima possible.
Nomes me resta donar les gràcies a tots els caçadors i societats que s’han implicat
de forma clara i directa en defensa de la nostre passió que no és altre que la caça.
Moltes Gràcies
Joaquim Zarzoso.
President de la R.T. de la FCC a Barcelona

Nota de Premsa Agricultura:
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/agricultura-ramaderia-pescaalimentacio/notapremsavw/307811/ca/consellera-teresa-jorda-reuneix-representantsfederacio-catalana-caca.do

