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Arriba a Barcelona la
píndola per a coloms
L’Ajuntament
renuncia als plans de
control de la població
d’aquests ocells que
incloïen la captura i el
sacrifici indiscriminat
D.M. Barcelona

Primer van ser els senglars, con
tra els quals la Generalitat ha ini
ciat un pla amb dards per inhibir
el zel que ha merescut fins i tot la
supervisió del Consell de l’Advo
cacia Catalana. Ara els toca als co
loms de Barcelona, als quals se’ls
subministraran píndoles anticon
ceptives. Els problemes de la su
perpoblació de senglars a Collse
rola i altres zones boscoses de ca
sa nostra són prou coneguts
(precisament ahir la Generalitat
va anunciar un pla per prevenir i
mirar de compensar els danys que
causen en l’agricultura), però no
els dels coloms.
Els experts calculen que a la ca
pital catalana hi viuen 85.000 co
loms com a mínim, tot i que no es
tracta d’un cens definitiu. A dife
rència d’altres ocells, com els par
dals, els coloms no estan en crisi.
Tot i això, molts ocells tenen pa
ràsits i infeccions, especialment a
les potes. Fa anys es van fer con
trols de la població, un eufemisme
que en realitat encobria la captura
amb xarxes i el sacrifici indiscri
minat d’exemplars, tant sans com
malalts. L’Ajuntament ha apostat
per un “control ètic” que desterri
l’eutanàsia, si no “sorgeix una si
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tuació d’emergència”. No serà la
primera ciutat europea que redu
irà les niuades amb mètodes anti
conceptius, ja que aquesta inicia
tiva es va començar a aplicar amb
èxit a Gènova fa vuit anys, però sí
que serà el primer cop que es farà
en una capital tan gran.
El primer pas serà elaborar un
recompte fiable. Una vegada s’ha
gi fet, a partir del mes d’abril s’ins
tal∙laran quaranta dispensadors
amb pinso anticonceptiu a tots els
districtes de la ciutat, especial
ment en “punts conflictius”. Una
substància que no afecta la salut
dels animals, la nicarbazina, n’in
hibirà la capacitat reproductora.
Com totes les societats animals, la
dels coloms és apassionant. Els
individus es divideixen en tres

grups, en funció de la seva edat:
els dominants, els subdominants i
els exemplars joves. Els primers
constitueixen el 15% de la pobla
ció total i són els que es reprodu
eixen habitualment; els segons
(55% de les bandades), es repro
dueixen de manera ocasional, i els
tercers (30% de les colònies) no es
reprodueixen fins que arriben a la
maduresa sexual i arraconen els
més vells.
El tractament, que és reversi
ble, actua inicialment sobre els
exemplars joves i, progressiva
ment, sobre els subdominants i
dominants. Es tracta d’un proce
diment a mitjà termini que, se
gons els ornitòlegs, pot reduir la
població un 20% el primer any i
un 70% a partir del quart.c

El Govern invertirà
en un centre per
als ‘nens de la cola’

Jordi Clos rep
la medalla d’or de
Fira de Barcelona

BARCELONA wEl secretari
d’Afers Socials i Famílies,
Francesc Iglesias, va anunci
ar ahir la inversió de 600.000
euros que la Generalitat durà
a terme per crear un centre
que atendrà els menors que
inhalen cola amb la coopera
ció de l’Ajuntament, que ja
disposa d’un equip de pro
fessionals per dur a terme les
tasques d’acompanyament i
reduir a zero el nombre de
menors addictes. / Efe

BARCELONA wEl president
del Gremi d’Hotels de Bar
celona, Jordi Clos, ha rebut
la medalla d’or al Mèrit de
Fira de Barcelona per la
seva trajectòria. La distinció
destaca la feina conjunta
entre les dues entitats que
han afavorit l’arribada a la
Ciutat Comtal de salons
internacionals com el Mobi
le World Congress, l’ITBM
World i el Congrés de Car
diologia, entre d’altres. / EP

Superpoblació de fauna silvestre
]La Generalitat va acordar

ahir crear una comissió per
estudiar i compensar els
danys ocasionats en l’agri
cultura pel creixement des
bocat de certes espècies
silvestres, “un problema
absolutament transversal i
que afecta gran part de Ca
talunya” arran de l’arraco
nament de l’activitat cinegè
tica, segons el Departament
de Presidència. La població
de senglars s’ha multiplicat
per set els últims 20 anys, i
la de conills, per més de sis.
Entre el 2004 i el 2015 es van
autoritzar gairebé 25.000

batudes de caça per evitar
danys en camps de cultiu.
Però, segons el Govern, no
es tracta exclusivament d’un
problema agrícola. “Els
ungulats, però també les
guineus i, en menys mesura,
conills i llebres, estan molt
relacionats amb problemes
de trànsit”. La Generalitat
calcula que aquests animals
van intervenir entre el 2008
i el 2014 en almenys 6.200
accidents de carretera. No
més els senglars causen
entre 700 i 1.000 col∙lisions
anuals, afirma el Departa
ment d’Agricultura.
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El president de Fundesplai, Josep Gassó, i la xef Ada Parellada

Els esplais recapten fons per a la infantesa
vulnerable en un sopar solidari
BARCELONA wUn sopar al res
taurant Semproniana, de la xef
Ada Parellada, que va preparar
una versió transgressora del
clàssic menú infantil, va donar
el tret de sortida a la campanya
solidària “Prenem partit per la
infància”, de Fundesplai, que
vol sensibilitzar sobre els drets
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Jacob lluita contra Déu
JOANANDREU ROCHA
El patriarca Jacob, fill
d’Isaac i nét d’Abraham,
està considerat a la Bíblia el
patriarca del poble d’Isra
el, ja que dels seus dotze
fills neixen les tribus que
després constituiran les
dotze tribus d’Israel. Se
gons Gènesi 2735, inicial
ment es tracta d’un perso
natge hàbil i astut que
aconsegueix que el seu pa
re el beneeixi a ell i no pas
al seu germà Esaú. Però
mitjançant el seu itinerari
per les terres que constitui
ran Israel (Bètel, Siquén,
cap a l’Eufrates...) i després
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Quina cosa intangible aconse
gueix Jacob en el misteriós
combat contra Déu o contra
un àngel a Penuel?

Resposta a la pregunta
1/18
Com es diu el primer riu es
mentat a la Bíblia, un dels qua
tre que reguen el jardí de
l’Edèn?
Fison, o Pison segons les versions.
Errors més freqüents: els altres
tres rius, especialment Tigris i Eufrates,però també Guihon
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dels nens. Es van recaptar més
de 20.000 euros en l’esdeveni
ment, dilluns. D’altra banda,
ahir la fundació Pere Tarrés va
començar una altra iniciativa,
“Ajuda’ls a créixer”, per finan
çar els seus 23 centres, que
atenen 2.500 nens amb dificul
tats econòmiques. / Jose Polo

A Hebron hi ha la tomba dels patriarques

Els premis
Viatge de quatre dies per a dues persones a Roma i Assís

Inclou vol des de Barcelona, allotjament i pensió completa, visites,
excursió a Assís, assegurança de viatge i propines. Dimecres s’assistirà a l’audiència general del Sant Pare. Organitzat per Ruth Travel,
especialistes en turisme religiós. Cada encert –un per persona/dia–
és un bitllet per guanyar el viatge en el sorteig final.

TURISME D’ISRAEL

per Egipte, s’anirà conver
tint en un home de fe tocat
per la gràcia divina.
Entre els diversos parat
ges que trepitja Jacob tro
bem un lloc misteriós ano
menat Penuel (en hebreu,
‘rostre de Déu’), important
en la toponímia bíblica no
tant pel seu relleu geogrà
fic com pel seu significat
espiritual. Es tracta del
lloc on Jacob veu Déu cara
a cara –fet bastant excep
cional en la tradició bíbli
ca– no a causa de la seva
submissió a la voluntat di
vina sinó precisament per
la lluita amb el seu àngel,
que al Gènesi no queda
clar si és el mateix Déu o
no. A Penuel Jacob lluita
amb el personatge diví tota
la nit, surt vencedor i rep

un nou nom: Israel. Però
haurà d’assumir la coixesa
que li recordarà la impor
tància d’aquesta trobada i
–atès que la proximitat a
Déu deixa sempre una se
qüela– una transformació.
Penuel ens recorda que la
trobada amb l’absolut a la
Bíblia no implica tran
quil∙litat i absència de pas
sió, sinó esforç i perseve
rança.
L’agitada vida de Jacob i
els diversos llocs que la
componen constitueixen
una paràbola geogràfica
del que després serà el ter
ritori d’Israel, lloc privile
giat de la història bíblica.
Però representa també la
geografia de la transforma
ció interior, que no és alie
na a l’astúcia.

Pessebre vivent de Corbera

Tres entrades dobles al pessebre
de Corbera de Llobregat, un dels més
espectaculars de Catalunya. Ahir van
guanyar: Maria T. Puigdellosas
Congost (Girona), Ramon Echauri i
M. Josefa Villà Camps de Barcelona

