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El ple convalida el decret llei sobre els ocells cantaires i acorda continuar
tramitant les propostes de llei sobre fundacions
El ple ha convalidat aquest matí el decret llei del govern relatiu a la captura d'ocells cantaires, i ha donat via lliure per
continuar tramitant el projecte de llei de modificació del llibre tercer del codi civil de Catalunya, que pretén incentivar la
constitució de noves fundacions, i la proposició de llei del PSC del protectorat respecte a les fundacions i associacions
d'utilitat pública. A la primera sessió plenària després de les eleccions espanyoles del 20 de novembre, la cambra també
ha

fet,

aquest

matí,

la

sessió

de

control

al

president

de

la

Generalitat

i

als

consellers.

El ple ha convalidat, i ha acordat també tramitar com a projecte de llei, el decret llei 2/2011, del 15 de novembre, pel
qual es modifica la llei de protecció dels animals i s'estableix un règim provisional de captura en viu i possessió d'ocells
cantaires (cadernera, pinsà comú, verdum i passerell) per a la cria en captivitat, adreçada a l'activitat tradicional de cant
durant l'any 2011. El decret ha quedat convalidat per 106 vots a favor (CiU, PSC i PPC) i 22 en contra (ICV-EUiA, ERC,
Ciutadans i Solidaritat), i l'acord de tramitar-lo com a projecte de llei, pel procediment d'urgència, s'ha pres per
assentiment.
El decret que ara es continuarà tramitant en comissió abans no torni al ple per al debat i la votació finals prohibeix d'una
banda l'ús de vesc per a la captura d'ocells, i, de l'altra, descataloga les citades espècies del llistat de protegides i
suprimeix la prohibició taxativa de captura de femelles, per tal que es puguin capturar, fer-ne cria en captivitat i garantir
la continuïtat de l'activitat ocellaire de cant, mitjançant un reglament que el decret preveu que haurà d'estar fet en un
termini de sis mesos. De manera excepcional i transitòria, el text fixa un règim de captures per a enguany d'un màxim
de

60.246,

sumant

els

diferents

topalls

fixats

per

a

cada

una

de

les

quatre

espècies.

El conseller d'agricultura, ramaderia, pesca alimentació i
medi natural, Josep Maria Pelegrí, ha dit que es tracta
d'adaptar la normativa catalana a la comunitària i
l'estatal i d' orientar la nostra acció a la "captura
responsable" sense "cap tipus de captura silvestre" i a la
cria en captivitat, per "compatibilitzar" la preservació de
les espècies i el manteniment de la "gran tradició
ocellaire" de Catalunya. Pelegrí ha afirmat que cap
d'aquestes espècies no està ni amenaçada ni protegida ni
a Europa ni a l'estat, i que, per tant, la situació a
Catalunya significava un greuge comparatiu.
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