Mesures per a la reducció del
risc de danys del senglar als
conreus
Jornada tècnica
SANTA COLOMA DE FARNERS, 5 de novembre de 2019
Presentació
Durant els darrers anys, el fenomen de
la tendència a l’augment d’exemplars en
les poblacions de senglar, combinat amb
el despoblament dels terrenys agraris i
amb el creixement expansiu dels nuclis
urbans, han generat un notable
increment de la conflictivitat arreu del
territori. Els danys als conreus, més que
l’excepció, han passat a ser la norma.
Això, a banda de les conflictives
incursions que aquesta espècie acaba
protagonitzant tant en els ambients
urbans com en els periurbans.
Les accions adreçades a mitigar els
riscos de danys que aquesta espècie
provoca (més que no pas recórrer
únicament a la compensació econòmica
i a les autoritzacions excepcionals)
formen part del Pla de Prevenció dels
Danys i els Riscos originats per la Fauna
Cinegètica aprovat pel govern.
Pretenem compartir, entre els assistents,
mesures i experiències aplicades amb
èxit. Per tant, la jornada va adreçada a
tots aquells col·lectius o particulars que,
directa o indirectament, es vegin
afectats.

Organització

Programa
9.15 h Presentació de la jornada
Sra. Anna Suquet. Directora de l’Escola Agrària Forestal “Casa Xifra”
de Santa Coloma de Farners. DARP.

9.30 h Problemàtica originada pel senglar a Catalunya
Sr Josep M. López. Cap de la Secció d’Activitats Cinegètiques i Pesca
Continental dels Serveis Territorials del DARP a Barcelona.

10.30 h Pausa

11.00 h Mesures de prevenció de les vinyes enfront els senglars
Sr. Miquel Palau. Enòleg del Celler Abadal (D.O. Pla de Bages).

12.00 h Mesures de gestió cinegètica per al control de la fauna salvatge
Sr. Santi Ferrón. Tècnic de la RT de la Federació Catalana de Caça a
Barcelona.

13.00 h Conclusions i cloenda de la jornada

Lloc de realització

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Escola Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners
Casa Xifra
17430 - SANTA COLOMA DE FARNERS

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de:
Coordinador: Sr. Francesc Còrdoba (fcordoba@gencat.cat ).
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat: ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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