


Informació sobre la gestió de la 
problemàtica amb els senglars
A causa de la moció que es volia presentar al Ple 
extraordinari passat, i que es va retirar en l’últim moment per 
postposar-la i obrir una taula de diàleg amb tots els grups 
del Govern, creiem que és necessari aclarir alguns punts 
per tal que aquesta es pugui treballar, modificar i ajustar a 
la realitat de manera conjunta. Aquesta mateixa informació 
es va facilitar els altres dos partits del Govern en la primera 
reunió —celebrada el passat dia 15 de juliol.

De la mateixa manera, aquest argumentari servirà per 
informar a tota la ciutadania de l’Ametlla dels passos que 
s’estan seguint des de la Regidoria de Medi Ambient per 
minimitzar les incidències d’aquesta plaga.



L’Ametlla del Vallès és zona de seguretat, a efectes 
cinegètics des del 2008 i, per tant, no té sentit demanar que 

ho sigui. Ja ho és, i les batudes es realitzen amb permisos 
especials i excepcionals com a primera mesura de control. 

El nostre grup no assegura que les batudes siguin la solució 
ideal a la sobrepoblació de senglars i als desperfectes 

que causen. Però sí que estem a favor de regular l’activitat 
cinegètica i establir controls pel reequilibri dels ecosistemes, 

superant la pràctica recreativa, mentre s’estudien  
altres alternatives efectives.  

No intervenir sobre el control de les diverses plagues, 
que afecten el desequilibri  del nostre ecosistema, sí que 

contribueix a agreujar-lo.



La Regidoria de Medi Ambient no actua de manera 
individual ni desinformada, sinó que forma part d’un 
conveni intermunicipal que s’ha iniciat  
—conjuntament amb la Generalitat, la Diputació de 
Barcelona, el Consorci del Congost i el Consell Comarcal 
del Vallès Oriental— formant una taula tècnica on 
s’exposen i analitzen les experiències de cada mesura. 
  
Tots els membres de l’equip de Govern de l’Ametlla del 
Vallès coneixen la feina que fa mesos s’està fent des 
de la Regidoria de Medi Ambient i se’ls ha convidat 
a assistir a totes les reunions intermunicipals sobre 
aquest tema, tot i que el grup polític que volia presentar 
aquella moció, Ametlla’t, mai ha volgut assistir-hi.



Sobre la proposta de l’anestèsia dels 
porcs senglars i la seva alliberació 

en una zona llunyana de les zones urbanes:
és una pràctica irregular que implicaria la captura,  

el desplaçament a un nou indret adaptat —que a 
la nostra comarca no existeix—, una quarantena 

en captivitat, un seguiment del bon estat de salut, 
l’esterilització i el posterior alliberament. Seria 

traslladar el problema a una altra zona; 
per tant, no podem assumir aquesta 

opció com a solució responsable. 



Un punt incoherent en l’anterior moció que es 
volia presentar, respecte de la problemàtica 
de les batudes, era la crítica a les polítiques de 
residus, col·locació de contenidors i freqüència 
de recollida: en el ple del desembre de 2019 
es va aprovar per unanimitat el Manifest de 
compromís cap al Residu Zero que és un 
projecte que ens portarà a una millor i més 
efectiva recollida selectiva. 

Per tant, és contradictori no estar d’acord amb 
les polítiques aprovades conjuntament.



Per tant, celebrem que aquest cap de setmana, 
Ametlla’t hagi modificat la moció a partir dels 
arguments que vam aportar a la reunió, de la 

setmana passada, entre els partits del Govern.

Així podrem seguir treballant en la taula 
intermunicipal on esperem que, ara sí, ens 

acompanyin tots els nostres socis de Govern.

La solució que s’ha de trobar ha de sorgir dels 
estudis tècnics que s’estan fent des de tots els 

àmbits administratius, per tal de 
poder aplicar al nostre poble les accions 

que més consens ens aportin.


