
 

 

Tots els presents a la reunió hem tingut la possibilitat de fer una reflexió dels fets del 
dissabte, tots estem d’acord en que cal reforçar el Cos d’Agents Rurals i que hem d’anar 
units per trobar una manera segura de portar a terme la vigilància i la inspecció de la caça. 
I entre tots hem fet un anàlisi de la situació.

Hem coincidit en que no és adequada la manera en que estem fent actualment els serveis 
de control de caça. La forma i els objectius per arribar a millorar i aconseguir una major 
seguretat, però, divergeix entre els diferents sindicats.
Directora General, Secretari General i Consellera ja veuen que cal reforçar el Cos, que 
s’haurà d’avançar en un augment de plantilla i en el reglament d’ús d’armes, més enllà del 
que ja preveu el Pla Estratègic del CAR. També en una unitat de formació, tal com preveu 
el reglament i en una formació més especialitzada, fora de pla general de formació del 
DARP.

Suport i acompanyament psicològic.
CATAC ha demanat suport i acompanyament a les comarques afectades i també per tots 
aquells agents que ho demanin. El departament ens ha dit que hi estan a sobre i que àvui 
comença a Lleida a nivell grupal, però que de tota manera faran un correu particular a tots 
els agents per tal que qui vulgui pugui ser atès en aquest sentit.
En aquest moment, malgrat les diferències, ens hem de mantenir units, tot el Cos ha 
d’estar UNIT.

Acord de fer una instrucció pels serveis de caça.
Al primer acord a que s’ha arribat ha estat que cal començar a treballar en la definició de 
com cal fer els controls de caça, amb aquest motiu es convoca per avui al Comitè de 
Salut Laboral. L’objectiu del qual és fer una instrucció per a fer els serveis de caça a 
partir de demà dijous.
Esperem que vinguin a la reunió experts de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

CATAC ha demanat que se suspenguin tots els controls de caça fins a la nova 
temporada, excepte els programats, que s’hauran d’ajustar al que es decideixi avui en el 
si del CSL.
La consellera no ha acceptat del tot aquesta idea però, en contrapartida, ha accedit 
a la voluntarietat dels serveis. Avui veurem com s’acaba de definir tot plegat.
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