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Sr. Jesús Calderer Palau 
Diputació de Barcelona 
Rambla de Catalunya núm. 126 
08008 Barcelona 
 

Senyor,  

 

Amb aquest escrit vull posa de manifest la greu situació que s’està produint al 
Canal del Berguedà, la qual, podria considerar-se com dramàtica, al caure en el 
mateix moltes espècies silvestres i gossos de caça.  

 

En l’actualitat, ja no està essent un cas puntual sinó que s’ha convertit en una 
situació bastant habitual que ens obliga a reclamar a les administració 
públiques o a les empreses concessionàries del canal, una solució que eviti les 
morts per ofec dels animals. 

 

Les queixes per part de diversos col·lectius del medi natural, com són els 
caçadors i les colles senglaneres es fan constantment . Les xarxes socials, van 
plenes d’informació de casos i de fotografies i vídeos d’animals ofegats en 
aquesta infraestructura. Es produeix la mort de porcs senglars, cabirols, 
gossos... tant durant la temporada de caça com en època de veda, i sembla 
que dita situació no és suficientment important per abordar-la.  

 

Així mateix i amb la finalitat de poder avançar en aquesta situació, s’ha 
presentat, recentment, una denúncia davant del Cos d’Agents Rurals de la 
comarca del Bergada, la qual adjunto, en la que s’exposen els fets anteriorment 
descrits acompanyats, també, de fotografies i un vídeo com a prova del que 
està succeint sense cap mena de control ni de l’adopció de mesures que 
puguin pal·liar els fets denunciats.  

 

A banda de tot l’exposat, cal remarcar que aquesta greu situació que pateix i 
denuncia el col·lectiu de caçadors es pot fer extensiva i resultar un perill per a 
les persones. Cal doncs, frenar i evitar un mal major i per aquesta raó, us 
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proposem com a remei que en tot el recorregut del canal es posi un filat que 
considerem pot resultar un primer pas d’actuació amb independència de 
l’adopció d’altres mesures de seguretat tant per les persones com pels animals. 

 

Desitgem amb aquest escrit conscienciar, sobre tot, a les administracions 
públiques del perill que representa el mantenir el canal accessible a qualsevol 
persona o animal i esperem que les imatges aportades siguin suficients perquè 
es dissenyi un pla urgent que permeti evitar aquestes adversitats . 

 

 

Cordialment,  

 

 

 

 

 

 

Joaquim Zarzoso Espinal  
President de la RT de la FCC  
a Barcelona  
 
 
Sabadell, 23 de desembre de 2020   
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