
L’Aran demana retirar els ossos 
“conflictius” després del segon 
atac de ‘Cachou’ en pocs dies
El síndic, Paco Boya, es mostra “indignat” i des del Conselh 
Generau volen el traspás de competències en fauna salvatge
El Conselh Generau d’Aran 
demanarà a la Generalitat 
la retirada del exemplars 
d’os que presentin caràcter 
conflictius després que 
l’os Cachou hagi matat 
una euga en el seu segon 
atac en pocs dies al terme 
municipal de Vielha e 
Mijaran.  

Vielha
REDACCIÓ/ACN
Fins ara, solament s’havien re-
gistrat atacs a animals grans 
com vaques o cavalls per part de 
l’os Goiat, considerat un animal 
“fortament” depredador i amb 
un caràcter “anòmal i agressiu” 
pels tècnics. Ara, el que ha dei-
xat veure un comportament 
“força depredador” ha estat l’os 
Cachou. Encara no amb una set-
mana ha matat un poltre i una 
euga (17 anys) a la Val d’Aran. Els 

tècnics han pogut identificar a 
Cachou com a autor d’aquests 
dos atacs gràcies al dispositiu 
GPS que se li va posar al mes 
de maig per fer-li seguiment. 
Aquest fet ha portat al Conselh 
Generau d’Aran a demanar la 
retirada dels ossos conflictius. 
Davant aquests atacs, el síndic 
d’Aran, Francés Boya, va ma-
nifestar la seva “indignació” 
davant aquests fets i la total 
solidaritat amb els ramaders 
aranesos que pateixen aquesta 
problemàtica.

Boya va dir que el Govern 
aranès insistirà “de forma con-
tundent” perquè els protocols 
i mesures de la Generalitat 
s’adaptin per poder extreure 
del medi a tots aquells óssos 
que siguin conflictius. El con-
seller de Territori, Paisatge i 
Gestió Ambiental, Francisco 
Bruna, va afirmar que “es de-

manarà a la Generalitat de Cata-
lunya la modificació del decret 
de danys (decret 176/2007, del 
31 de juliol) a fi d’augmentar el 
valor indemnitzable i equipa-
rar-lo al de la resta de comuni-
tats veïnes i rança”. Així mateix 
es demanarà al Govern català 
el traspàs de competències “en 
tots els assumptes que tenen a 
veure amb la fauna salvatge per 
a poder ser molt més àgils i efi-
cients a l’hora de solucionar les 
problemàtiques dels ramaders 
aranesos”, va assegurar Bruna. 
El Consell vol treure una línia 
de subvencions per sufragar el 
bestiar desaparegut, “de forma 
que els ramaders puguin tenir 
una compensació per tot aquell 
bestiar que es perd a les munta-
nyes”. Ho han confirmat tècnics 
del Consell després de rastrejar 
el senyal del GPS que se li va im-
plantar al maig.FOTO: CGA / Imatge de l’euga morta a mans de l’os ‘Cachou’
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La brama del cérvol torna aques-
ta tardor a la Reserva Nacional de 
Caça de Boumort. Per segon any 
consecutiu, es durà a terme una 
ordenació de l’activitat, consis-
tent a establir un sector reservat 
per a visites guiades i unes rutes 
recomanades per a visita lliure 
del 14 de setembre al 13 d’octu-
bre. En una d’aquestes rutes hi 
haurà un punt d’informació situ-
at estratègicament. L’objectiu és 
reduir el risc de massificació i les 
molèsties als animals, millorar la 
satisfacció dels usuaris de la Re-
serva i potenciar les visites guia-
des.

Davant dels resultats satisfac-
toris que es van obtenir amb la 
prova pilot de l’any passat, aquest 
any la Junta Consultiva de la Re-

serva, on a més de la Generalitat 
hi ha representats, entre altres, 
els ajuntaments, els consells, pro-
pietaris de terrenys i pagesos, ha 
aprovat per consens la reedició 
de la prova pilot impulsada el 
2018 per ordenar l’observació de 
la brama del cérvol. 

La Reserva Nacional de Caça 
(RNC) de Boumort, situada entre 
el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i 

Tornen a organitzar visites 
guiades per l’època de la 
brama del cérvol a Boumort

l’Alt Urgell, és un dels millors in-
drets de Catalunya per a gaudir 
de la fauna salvatge, amb cérvols, 
isards, cabirols, senglars i grans 
rapinyaires. És fàcil observar ras-
tres de l’activitat dels cérvols i 
grups de femelles pasturant o es-
munyint-se entre els matollars. 
De mitjan setembre a mitjan oc-
tubre el cérvol entra en zel i té 
lloc la brama, l’espectacle natural 

més impressionant de la natu-
ra al Prepirineu. A trenc d’alba i 
als capvespres, pels barrancs de 
Boumort ressonen els brams dels 
mascles intentant atreure feme-
lles. La prova pilot efectuada l’any 
2018 va permetre un increment 
del 36% en el nombre de guiatges 
i del 43% en el nombre de perso-
nes que visiten la Reserva amb 
empreses de guiatges.

FOTO: ACN / Pla detall d’un cérvol a la Reserva Nacional de Boumort

La prova pilot 
impulsada el 

2018 va ser un 
tot un èxit

Compromís 
vol que Tremp 
opti a l’ajut  
Wifi4EU que 
ofereix Europa
Compromís per Tremp demana 
que l’Ajuntament de la localitat 
es presenti a la tercera convo-
catòria WIFI4EU que ha obert la 
Comissió Europea per sol·licitar 
un ajut directe de 15.000 euros 
per desplegar xarxa Wifi gratu-
ïta  en espais públics.  Aquesta 
iniciativa té com a objectiu pro-
moure la connectivitat dels ciu-
tadans.  Segons un comunicat 
de Compromís per Tremp més 
de 140 municipis catalans ja 
han rebut aquest ajut en l’últim 
any i des d’aquesta formació 
consideren que es necessària 
l’ajuda per al wi-fi.
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