EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT D’INCA, d'acord amb el que
preveu el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
desitja elevar al Ple de l'Ajuntament la següent moció,
MOCIÓ SOBRE LA DEFENSA DE LA CAÇA A MALLORCA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La caça a les Illes Balears ha estat sempre una tradició, i una part molt important de la
nostra cultura com a poble mediterrani, amb marcades arrels amb el camp, la natura i
el medi ambient.
Darrerament, els governants del Pacte d'esquerres han decidit que no es pot caçar, i
en conseqüència no es poden realitzar els campionats de tir al colomí i guàtleres, com
sempre s'havia fet a les Illes Balears. La Llei de Benestar animal de Balears ha prohibit
aquests campionats de tir, cosa que ha provocat que els nostros caçadors hagin de
marxar a la península, quan històricament aquest campionat sempre s'havia celebrat a
les Illes. És per això, que la Federació Balear de Caçadors, ha hagut d'organitzar, pel
proper mes de març, el seu Campionat de Balears a València, on sembla que entenen
més aquesta tradició i per això, no l'han prohibida.
Els caçadors actuen com agents mediambientals, ja que la seva activitat propicia el
manteniment del medi ambient en els seus vedats, amb una protecció continua que
manté l’equilibri de les espècies autòctones.
Es tracta d'una mostra més del tarannà poc dialogant d'un Govern d'esquerres que
prohibeix tot el que no l'hi agrada, sense comptar amb els sectors afectats, i que no
respecta les tradicions de les Illes Balears, sinó que les allunya del poble i les fa
desaparèixer.
Per tot això, el grup municipal popular proposa al Ple l'adopció del següent,
ACORD
Primer.- L'Ajuntament d’Inca insta al Consell de Mallorca a defensar, ja que es tracta
d'una competència seva, els drets dels caçadors davant els atacs i les intromissions
del Govern Balear.
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