Fauna cinegètica i
agricultura: mesures per la
reducció de danys als conreus
Jornada tècnica
VILASSAR DE MAR, dimecres 18 de juliol de 2018

Presentació
Durant els darrers anys les poblacions
de senglar han augmentat a la major
part d’espais naturals de Catalunya.
Aquests increments generen conflictes
tant al medi rural (danys als conreus)
com en ambients urbans o periurbans
(accidents de trànsit, salut pública,
jardineria,...).
Cada vegada més els cultius agraris
es veuen agreujats per la presència de
la fauna salvatge, especialment del
porc
senglar.
Els
danys
que
provoquen són en la majoria de casos
irreversibles i suposen una pèrdua
econòmica per les explotacions
agrícoles, que veuen que les seves
collites perden rendiment.
Amb aquesta jornada volem posar de
manifest la preocupació que se
n'esdevé i quines són les eines i
mitjans que disposa l'Administració per
fer front a aquests atacs.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Programa
19.00 h Presentació de la jornada
Sr. Josep Pena, director dels Serveis Territorials del DARP a Barcelona.
19.15 h Gestió de les poblacions de porc senglar i resolucions dels
conflictes que genera
Sr. Josep M. López, cap de secció d'Activitats Cinegètiques i Pesca
Continental a Barcelona.
20.00 h La caça en el control i prevenció dels danys de la fauna a l’activitat
agrària
Sr. Santi Ferron, tècnic RT de la Federació Catalana de Caça a
Barcelona.
20.45 h Cloenda de la jornada

Lloc de realització
Sala de Subhastes del Mercat de la Flor
Edifici del Mercat de la Flor i Planta Ornamental de Catalunya (1er pis).
Av. Beniamino Farina, 135 (Antiga N-II).
08340 - VILASSAR DE MAR

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través dels Serveis Territorials a
Barcelona del DARP d'Activitats Cinegètiques i Pesca Continental
(A/e: biodiversitat.ssttb.daam@gencat.cat – Tel.: 93 409 20 90 – Esther Gil)
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades del
PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt

@ruralcat
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