Balanç positiu en el “Pla pilot” de prevenció i mitigació dels
danys produïts pel cabirol en els cultius de la comarca del
Priorat (Tarragona)
Després de dos anys de recomanació i petició, per part de la
Federació Territorial de caça de Tarragona, en els Consells de
caça Provincials i Autonòmics, la Direcció General d'Activitats
cinegètiques de la Generalitat de Catalunya, va accedir a posar en
marxa el “Pla Pilot” per al control del cabirol a la comarca del
Priorat.
Les comarques de Tarragona, acullen unes poblacions de cabirols
a partir d'una reintroducció compartida amb la Federació Catalana
de Caça i el Departament de Medi ambient, amb uns exemplars
procedents de les Landes (França), alliberats inicialment en els
Boscos de Poblet (1995) , Alforja (1998), Aiguamúrcia (1999) i
Ports de Tortosa (2002).
L'expansió del cabirol ha estat reeixida assentant-se en totes les
comarques de Tarragona, seguint els plans tècnics de caça i amb
precinte. Actualment arriba fins a primera línia de mar.
En el Priorat el cultiu més danyat és la vinya.
Els quantiosos danys a aquest cultiu es van traduir en nombroses
reclamacions i denúncies davant l'Administració per les
magnànimes perdudes econòmiques.
Sergio Castillo president de la Societat de caçadors de Porrera
(fins a la passada temporada) va ser l'artífex de capitanejar per tot
el Priorat el suport de tots els presidents de les societats, ajudat
per Dani Francino de Torroja del Priorat.
Després de diverses reunions, en Agricultura i en el Consell
Comarcal a Falset, finalment amb la pressió de la Federació
Territorial de caça i la col·laboració dels Serveis Territorials
d'Agricultura a Tarragona, es va posar en marxa aquesta
temporada passada el “Pla Pilot” de prevenció i mitigació dels
danys ocasionats pel cabirol a la comarca del Priorat. Es
demanava poder caçar des del 6 de Gener, al 24 de Febrer tots dos
sexes i en qualsevol modalitat. El resultat ha estat de 344
captures, 144 cabirols més que la temporada passada.
Aquesta actuació i esforç dels caçadors ha donat el seu fruit en

l'agraïment i reconeixement, de la totalitat d'Ajuntaments, UP
(Unió de Pagesos), Consell Comarcal del Priorat, D.O
(Denominació d'Origen Montsant) i Cooperativa Falset-Marçà.
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