
LLAR RESIDENCIAL

RESIDÈNCIA ASSISTIDA

CENTRE DE DIA
* 128 places de màxim 

confort

* Atenció diària 
personalitzada

* Totes les activitats 
controlades pels nostres 
professionals

* Places concertades

C. Salvador Espriu, 11-15 · Tel. 93 841 35 10 · Llinars del Vallès
info@residenciallinarsdelvalles.com

Visiteu la nova web: www.residenciallinarsdelvalles.com

Dilluns, 23 d’abril de 2012

POLÍTICA I SOCIETAT NOU9EL 5

R
A

M
O

N
 F

ER
R

A
N

D
IS

La batuda d’aquest dijous a Can Plantada, on han participat una desena de caçadors de l’Ametlla. S’hi col·loquen senyals per alertar vianants i ciclistes

Els Agents Rurals han autoritzat caceres amb escopeta durant sis setmanes al municipi

L’Ametlla engega les batudes per 
reduir la població de senglars

L’Ametlla del Vallès

F.P.

Els Agents Rurals han 
autoritzat l’Ajuntament de 
l’Ametlla a fer batudes per 
caçar senglars durant sis 
setmanes. L’actuació ha de 
permetre reduir la població 
de senglars al municipi i, 
també, els problemes que 
aquests provoquen en camps 
de conreu, en jardins muni-
cipals i en jardins particulars 
de tot el terme municipal. En 
els darrers anys, el consisto-
ri ha rebut una vintena de 
queixes anuals de veïns pels 
danys que els han provocat 
els senglars. L’actual equip 
de govern (CiU) va presentar 
un pla específic a la Genera-
litat per poder fer aquestes 
batudes i disminuir els danys 

causats per aquests animals. 
La seva població ha anat en 
augment al poble des que 
l’any 2008 es va prohibir la 
caça a tot el terme a petició 
de l’anterior govern munici-
pal (PSC i AIA).

Un grup de caçadors del 
municipi ja ha fet dues batu-
des que han permès caçar un 
porc d’uns 80 quilos a la zona 
de Can Plandolit. Va ser en la 
primera batuda que es va fer 
la setmana passada. Dijous 
passat al matí se’n va fer una 
altra al bosc de Can Planta-
da. Els caçadors van aixecar 
i tirar a un porc però no el 
van poder abatre. La propera 
batuda es farà aquest dis-
sabte a la zona de Can Forns. 
“Pensem que allà sí que en 
caçarem perquè és una zona 
on sempre hi són”, comenta 

Manel Garcia, un dels caça-
dors. N’hi ha una quarta de 
programada per al 5 de maig 
que es farà al torrent del Ver-
der. En la batuda de dijous, 
hi van participar una desena 
de caçadors i vuit gossos.

Segons fonts municipals, 
les batudes es faran a les 
zones boscoses, on s’ha 
comprovat que hi ha més 
població de senglars. Totes 
les actuacions es fan amb 
el suport d’efectius de la 
Policia Local, que talla els 
camins, i del grup de Protec-
ció Civil, que controla l’accés 
de persones o ciclistes. La 
batuda de dissabte que ve 
a Can Forns també es farà 
amb el suport dels Mossos 
de trànsit perquè és una 
zona propera a la carretera 
de l’Ametlla a Bigues. També 

s’ha col·locat un contenidor 
de cadàvers, que és a Can 
Reixac, perquè els caçadors 
hi llencin les vísceres i restes 
dels animals morts. L’Ajunta-
ment vol repartir la carn amb 
criteris socials entre famílies 
amb necessitats d’aliments.

L’autorització de la 
Generalitat limita la caça a 
batudes amb escopeta. Per 
tant, no s’han autoritzat ni 
aguaits nocturns amb armes 
de foc ni tampoc la caça amb 
arc, que s’havia fet servir a 
l’Ametlla en altres ocasions 
per reduir la població de 
senglars en algunes zones 
concretes. S’ha optat per la 
caça amb armes de foc per-
què les actuacions es fan a 
boscos del sud del terme, 
més allunyats de zones on hi 
ha habitatges.

El CAP de 
Parets deixa 
d’oferir el servei 
nocturn el cap 
de setmana

Parets de Vallès

EL 9 NOU

El CAP de Parets ha deixat 
d’oferir el servei nocturn 
els caps de setmana, des 
d’aquest dissabte dia 21. Des-
prés d’una avaluació de la 
prestació del servei nocturn 
als centres d’atenció primà-
ria, i fruit de les mesures de 
contenció, l’Institut Català 
de la Salut de la Generalitat 
(ICS) ha decidit suprimir 
l’atenció a Parets entre les 9 
del vespre i les 12 de la nit, 
els caps de setmana. Així, a 
partir d’ara, el centre sanita-
ri estarà obert tots els dies 
de la setmana i els festius 
de les 8 del matí a les 9 del 
vespre. En la franjà horària 
que el CAP estarà tancat, a la 
nit, el centre assistencial de 
referència serà l’Hospital de 
Mollet, i no el CAP de Sant 
Fost com fins ara.

Segons un informe de 
l’ICS, el CAP Parets, amb 
una plantilla de 33 persones, 
no ha rebut cap visita o bé 
un màxims de dues al mes 
durant la franja horària que 
se suprimeix. A més, en com-
parativa amb el 2008, s’han 
disminuït les visites de medi-
cina general i ha vist incre-
mentada les de pediatria, 
odontologia i infermeria.

CiU de Sant Celoni 
reclama a l’Estat el 
0,7% per a cooperació

Sant Celoni 

El Grup Municipal de CiU 
de Sant Celoni ha presentat 
una moció en què reclama 
a l’Estat espanyol la trans-
ferència del 0,7% dels fons 
procedents de l’IRPF per a 
programes de cooperació.


