
               MANIFEST DE LA PLATAFORMA PAGESOS O CONILLS. 

 

Som pagesos i només demanem viure de la terra 

Som pagesos i la nostra feina és anar al tros i a la granja. 

Som pagesos i la nostra feina és anar a podar, esporgar, sembrar, collir. 

Som pagesos i la nostra feina no és cuidar el territori. El territori és cuida 

sol quan hi ha una rendibilitat. Si no ens hi guanyem la vida quedarà tot 

erm, que és el que volen alguns col·lectius. 

Som pagesos i la nostra feina no és manifestar-nos. 

Som pagesos i la nostra feina no és fer tractorades. 

Som pagesos i la nostra feina no és empaitar conills, senglars i cabirols. 

Som pagesos i la nostra feina no és estar any rere any  posant 

protectors, repel·lents, balles, sembrant conreus pensant en el mal de la 

fauna salvatge. 

Som pagesos i la nostra feina no és fer d’administratius. 

Som pagesos i la nostra feina no és fer reunions amb l’administració i 

que ens prenguin com el pito del sereno. Una plaga no s’acaba ni amb 

bones paraules ni amb bones intencions. I això és el que ens ha ofert 

fins ara el nostre departament. 

Sabeu perquè som aquí? 

Perquè en set mesos el nostre departament, el que representa que ens 

hauria d’ajudar, no ha fet res del que estava a les seves mans. El que si 

han fet és facilitar les accions que hem de treballar nosaltres amb les 

nostres mans. CACEU, hem caçat. POSEU GABIES, hem posat gàbies. 

ENFURONEU, hem enfuronat, POSEU PROTECTORS, n’hem posat, 

POSEU BALLES, n’hem posat, però tot a les nostres costelles. 

I ells que han fet? Fer-nos perdre el temps amb reunions, amb bones 

paraules  per no solucionar res. Pot ser és la seva feina xerrar molt per 

enraonar poc. 

Estem en zona catastròfica i ni tant sols s’han dignat a trepitjar el 

terreny. 

No hi ha hagut  cap circumstància climatològica que ens hagi fet perdre 

tants diners com els conills. 



És una mort lenta, sense fer soroll, surten de nit i no és deixen veure. Si 

no és veuen diuen que no n’hi ha tants.  

Si no plantem cara se’ns ho fotran tot. 

Estem farts de demanar sempre el mateix. Ho sabem nosaltres, ho sap 

la premsa i ho saben els polítics. Però com que sembla que se’n oblidin 

ho repetirem. 

Volem que s’acabi la plaga de conills. 

Tots sabem que amb la caça no s’acaba una plaga, per tant 

necessitem d’altres solucions i les que proposem son aquestes: 

-Us del fosfur d’alumini, a les infraestructures públiques i a les zones 

més afectades. 

-Us de xarxes nocturnes, per part d’una empresa especialitzada. 

Aquestes actuacions son les que ha de fer el departament i no fa. 

-Per part dels Forestals volem que és facin més batudes nocturnes ja 

que se’n fan poques. 

Com que ells no fan la feina, com a mínim que ens facilitin les 

nostres actuacions, i per això demanem el següent: 

-Que  la zona ZEPA tingui les mateixes condicions de cacera  que a la 

resta de territori. 

-Que els xips dels furons i gossos de caça siguin subvencionats. 

-Que la llicència de caça sigui gratuïta mentre duri la plaga. 

-Autoritzar als pagesos a fer actuacions de moviments de terres a les 

zones on hi ha més densitat de caus. 

-Autorització per caçar de nit amb visor de vista nocturna. 

-Autorització per caçar amb escopeta del calibre  22. 

-Autorització als pagesos per caçar amb escopeta d’aire comprimit a les 

seves finques. 

-Facilitar  la munició  per part de l’administració. 

-Indemnitzar als pagesos afectats. 

 

VISCA LA TERRA!!!!!!!! 


