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REDACCIÓ 
LES CASES D’ALCANAR 

El Ministeri de Foment va anun-
ciar a través del subdelegat del 
Govern espanyol a Tarragona, 
Joan Sabaté, que començarà a 
construir a partir del 20 de gener 
les noves rotondes de l’N-340 al 
seu pas per les Terres de l’Ebre. Es 

construiran cinc rotondes en els 
trams d’Alcanar, Sant Carles de la 
Ràpita, Camarles, l’Ametlla de 
Mar i l’Hospitalet de l’Infant per 
tal d’articular l’accés de l’N-340 
als municipis. Un dia abans que 
ho anunciessin, l’alcalde d’Alca-
nar, Joan Roig, i la regidora d’ur-
banisme, Ivette Fibla, es van reu-
nir a la seu del Ministeri de Fo-

ment a Tarragona amb el cap 
provincial de carreteres de l’Estat 
per a plantejar, segons Roig, «una 
vegada més, que la rotonda de les 
Cases siga una realitat», recalcant 
la necessitat de saber «les dates 
exactes de l’inici de les obres». 
Pocs dies abans que comencen 
aquestes obres, però, Foment en-
cara no ha concretat quina es co-
mençarà a executar primer.  

Roig també recorda que l’Ajun-
tament d’Alcanar ja va pagar el 
2015 el projecte per a la construc-
ció d’una rotonda en el mateix 
punt, «en aquell moment ja es va 
demanar la construcció d’un accés 
mitjançant rotonda a les Cases 
d’Alcanar perquè és un dels més 
perillosos de l’N-340 al seu pas 
per les Terres de l’Ebre». Accés actual a les Cases d’Alcanar per la N-340. FOTO: JOAN REVILLAS

Les Cases d’Alcanar

Reclamen que comencin ja 
les obres de construcció de la 
rotonda d’accés al municipi

M. NOCHE 
TORTOSA 

Els caçadors es veuen afectats pel 
nou decret aprovat per la Genera-
litat que regula els requisits de 
l’activitat cinegètica i de manipu-
lació de la carn de caça destinada 
a la comercialització per al con-
sum humà. El president de la Fe-
deració de Caça de les Terres de 
l’Ebre, Manolo Royo, explica al 
Diari que aquest decret implica un 
canvi important en les dinàmiques 
dels caçadors a l’hora del tracta-
ment de la carn. I, tot i que hi es-
tan d’acord, ja que el decret té 
com a objectiu garantir al màxim 
la seguretat alimentària i la sanitat 
animal i, a la vegada, impulsar-ne 
la comercialització, demanen a la 
Generalitat ajudes econòmiques 
per poder establir el circuit i les 
mesures que es demanen per ga-
rantir aquesta seguretat. «Sales de 
tractament, despeses en veterina-
ris... entre altres costos molt ele-
vats que no podem assumir els 
caçadors», apunta Royo, que afe-
gia que «si no ens ajuden, arribarà 
un moment que no podrem caçar 
perquè no podrem assumir-ho». 

La Federació de Caça de les Ter-
res de l’Ebre es va reunir la setma-
na passada per tractar el tema, i 
Royo apunta que ara es faran reu-
nions comarcals per informar els 

caçadors i es posaran també en 
contacte amb els departaments 
corresponents per demanar aques-
tes ajudes.  

Condicions a seguir 
El decret estableix el circuit i les 
condicions que han de seguir les 
peces de caça des del lloc de cap-
tura fins a l’establiment de mani-

pulació de carn amb plena garan-
tia dels requisits d’higiene i segu-
retat alimentàries i de sanitat 
animal. Només es podran comer-
cialitzar les peces de caça silvestre 
procedents d’activitats cinegèti-
ques autoritzades i en establi-
ments de manipulació de caça 
autoritzats. Aquestes peces s’hau-
ran de transportar, en el termini 

més curt possible, des del lloc de 
captura fins a un punt logístic de 
recollida de caça silvestre o fins a 
un establiment de manipulació de 
caça. D’aquesta manera, s’evitarà 
la presència de despulles al medi 
natural, que pot provocar deter-
minades malalties en animals 
domèstics o salvatges. A banda, 
els punts logístics de caça han de 

garantir la presència d’una perso-
na amb formació en matèria de 
sanitat i higiene i incloure els re-
gistres i la traçabilitat individual 
de cada peça de caça silvestre.  

Les carns de porc senglar desti-
nades al consum domèstic privat 
s’han de sotmetre a un control 
analític previ per tal d’assegurar 
l’absència de triquines. 

Els caçadors, afectats pel nou decret que 
regula la comercialització de la carn

Salut

Des de la Federació de Caça de les Terres de l’Ebre estan d’acord amb la normativa però es troben amb problemes 
per poder assumir les despeses que suposen aplicar el circuit i les noves mesures a seguir segons la Generalitat

Imatge d’arxiu d’un establiment gastronòmic manipulant carn de caça. FOTO: JOAN REVILLAS

Seguretat 
Fomentar aquesta 
activitat econòmica 
 
El decret ha estat elaborat 
conjuntament pel Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació i el Depar-
tament de Salut, i dona compli-
ment a la normativa europea de 
matèria d’higiene dels produc-
tes alimentaris. L’objectiu 
principal és facilitar la comer-
cialització de carn de caça per 
tal de valoritzar el recurs 
cinegètic i establir els circuits i 
les mesures per garantir al 
màxim la seguretat alimentària i 
la sanitat animal. A banda, es 
busca treure’n més rendiment i 
contribuir a fomentar una 
activitat econòmica.

Ebre


