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142. Investigació judicial de la mort
d´un os al Pirineu
Detingut per enverinar i matar l'ós Cachou als
Pirineus
ALBA GIBERT – Barcelona - 12/12/2020
Foto: Mossos d'Esquadra

Un jove de 31 anys ha estat detingut per la seva
presumpta implicació amb la mort de l'ós Cachou de la Vall
d'Aran, que era un animal d'espècie protegida al qual van
enverinar amb un producte anticongelant.
Detingut per enverinar l'ós Cachou
Els Mososs d'Esquadra van detenir el 19 de novembre
un home, de 31 anys i nacionalitat espanyola, i citar com a
investigat un altre per la seva presumpta relació amb
la mort de l'ós Cachou a Les (Vall d'Aran). La investigació
practicada conjuntament pels Mossos d'Esquadra i el Cos
d'Agents Rurals va determinar que l'animal va morir
enverinat amb etilenglicol, una substància present als
líquids anticongelants dels vehicles.
L'ós Cachou portava un GPS
Els fets es remunten al 9 d'abril, cap a les 14 hores, quan
agents van localitzar el cadàver l'ós Cachou a la zona de Sobrepera a Les. L'animal, nascut l'any 2015 i equipat des de l'any 2019 amb
un collar transmissor de posició GPS, havia donat senyals de mortalitat per manca de moviment el dia 31 de març.
El cos es trobava a una zona amb molt pendent, i de
l'anàlisi ocular de l'indret es va apreciar que l'os hauria
caigut d'un desnivell, quedant en una posició no natural. El
cos estava "totalment rígid, però no estava inflat ni feia
olor". A més, per l'observació de la fauna, feia poc temps
de la seva mort
Han detingut un jove de 31 anys per la seva presumpta implicació
en la mort de l'ós Cachou / Mossos d'Esquadra

Es van obtenir diferents mostres biològiques del cadàver
per poder fer una anàlisi toxicològica i histopatològic per tal
de poder determinar si la seva mort podia estar
relacionada amb la ingesta de substàncies tòxiques.
L'Institut Nacional de Toxicologia, un cop analitzades les
mostres, va determinar la presència d'etilenglicol, un
producte químic present en elevades concentracions (90-95%) en els anticongelants dels vehicles.
Mor enverinat per un líquid anticongelant
Amb totes les dades analitzades es va poder determinar que la mort de l'ós s'havia produït entre el dia 8 i 9 d'abril i que
l'enverinament s'hauria produït entre els dies 26 i 27 del mes de març. Amb tots els indicis recollits es va confirmar que la mort de
l'animal va ser provocada per un enverinament i es descarta que es produís de manera casual.
Per aquest motiu es van obrir diligències penals al jutjat de Vielha. En aquest moment es va iniciar una investigació conjunta entre el
Cos d'Agents Rurals i el Cos de Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració del Conselh Generau d'Aran, per a poder identificar i
localitzar els autors dels fets.

Fruit de les indagacions, els investigadors van poder determinar que hi hauria cinc persones que podrien estar implicades en la mort
de l'animal. Les quals havien pogut estar a la zona, durant el confinament per la Covid-19 per ser de la zona o per motius molt concrets.
L'ós Cachou ha mort enverinat amb un líquid anticongelant /
Mossos d'Esquadra

Més implicats en la mort de l'ós dels Pirineus
Els agents van constatar que una d'aquestes persones
estaria facilitant, de manera no autoritzada, informació a
tercers sobre els moviments dels ossos per la zona,
informació que només podia ser aconseguida per
personal que controlés els moviments dels animals pel
seu posicionament GPS. Una d'aquestes persones estava
clarament vinculada amb moviments contra l'alliberament
dels ossos al Pirineu, i que fins i tot en diverses ocasions i
de manera pública havia manifestat que es podia matar
un ós fent ús d'anticongelants.
Davant aquests fets, el 19 de novembre es va establir un operatiu policial que va permetre detenir un home per la seva presumpta
implicació en l'enverinament, i citar com a investigat un altre pels mateixos fets. La investigació, que continua oberta, també ha permès
investigar tres persones més.
Informació publicada al digital El Nacional.cat. Dissabte, 12 de desembre del 2020.

Detingut un home relacionat amb la mort per
enverinament de l’os Cachou
Redacció DESEMBRE 12, 2020
Fotos: Mossos d’Esquadra i Agents Rurals

Agents dels Mossos d’Esquadra de la Divisió
d’investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial de
Pirineu, conjuntament amb agents rurals i amb la
col·laboració del Conselh Generau d’Aran, van detenir
el 19 de novembre un home, de 31 anys i nacionalitat
espanyola, i citar com a investigat un altre per la seva
presumpta relació amb la mort de l’os Cachou a
Les (Val d’Aran).
Els fets es remunten al 9 d’abril, cap a les 14 hores,
quan agents de Miei Ambient del Conselh Generau
d’Aran i membres del Cos d’Agents Rurals de la
Generalitat de Catalunya van localitzar el cos sense
vida de l’os Cachou a la zona de Sobrepera al terme de
Les (Val d’Aran). L’os Cachou, nascut l’any 2015 i
equipat des de l’any 2019 amb un collar transmissor de
posició GPS, havia donat senyals de mortalitat per manca de moviment el dia 31 de març.
El cos es trobava a una zona amb molta pendent, i de l’anàlisi ocular de l’indret es va apreciar que l’os hauria caigut d’un desnivell,
quedant en una posició no natural. El cos estava totalment rígid però no estava inflat ni feia olor i, per l’observació de la fauna
cadavèrica, feia poc temps de la seva mort.
Des d’aquell moment s’inicia una investigació per tal de poder
esclarir les causes de la mort, recollint diferents mostres de
femtes, estudiant l’estat del cos i analitzant possibles indicis
relacionats amb el cas situats a la zona on es va descobrir el
cadàver.
La necròpsia aclareix les causes de la mort
Un cop preses les primeres mostres es va procedir a l’extracció
del cos amb helicòpter -atesa la dificultat orogràfica del terreny- i
traslladar-lo a la UAB per practicar-li la necròpsia. El Servei
d’Ecopatologia de Fauna Salvatge (SEFAS) de la UAB va fer
una necròpsia preliminar el dia 10 d’abril, on es van observar

unes ferides facials compatibles amb un traumatisme provocat per un altre os, però de caràcter lleu i sense afectació a estructures
vitals. Així mateix, s’obtenen diferents mostres biològiques del cadàver per poder fer una anàlisi toxicològic i histopatològic per tal de
poder determinar si la seva mort podia estar relacionada amb la ingesta de substàncies tòxiques.
L’Institut Nacional de Toxicologia, un cop analitzades les mostres, determina la presència d’etilenglicol, un producte químic present en
elevades concentracions (90-95%) en els anticongelants dels vehicles.
Amb totes les dades analitzades es va poder determinar que la mort de l’os s’havia produït entre el dia 8 i 9 d’abril i que
l’enverinament s’hauria produït entre els dies 26 i 27 del mes de març.
La investigació judicial
Amb tots les indicis recollits es va confirmar que la mort de l’animal va ser provocada per un enverinament i es descarta que es
produís de manera casual. Per aquest motiu es van obrir diligències penals al jutjat de Vielha. En aquest moment s’inicia una
investigació conjunta entre el cos d’Agents Rurals i el cos de Mossos d’Esquadra -amb la col·laboració del Conselh Generau d’Aranper a poder identificar i localitzar els autors del fet.
Fruit de les indagacions, els investigadors van poder determinar que hi hauria cinc persones que podrien estar implicades en la mort
de l’animal. Les quals havien pogut estar a la zona, durant el confinament per la Covid-19, per ser de la zona o per motius molt
concrets.
Els agents van constatar que una d’aquestes persones estaria facilitant, de manera no autoritzada, informació a tercers sobre els
moviments dels ossos per la zona, informació que només podia ser aconseguida per personal que controlés els moviments dels
animals pel seu posicionament GPS. I que una d’aquestes persones estava clarament vinculada amb moviments contra l’alliberament
dels ossos al Pirineu, i que fins i tot en diverses ocasions i de manera pública havia manifestat que es podia matar un os fent us
d’anticongelants.
Davant aquests fets, el 19 de novembre es va establir un operatiu policial que va permetre detenir un home per la seva
presumpta implicació en l’enverinament, i citar com a investigat un altre pels mateixos fets.
La investigació que continua oberta també ha permès investigar tres persones més.
Informació publicada al Digital Comarques de Ponent, Pirineu e Aran. Dissabte, 12 de desembre del 2020.

Diversos testimonis asseguren que un conseller
del govern d’Aran va dir públicament que mataria
ossos amb anticongelant
Ho recull el sumari del cas de la mort de Cachou aixecat parcialment per la
jutgessa
ACN - VIELHA E MIJARAN - 11 desembre 2020
Detall del rostre de l’os Cachou mort el 9 d’abril
del 2020 ACN.

Un conseller del Conselh Generau
d’Aran actualment a l’oposició amb Convergència Aranesa, José Antonio Boya,
va dir públicament en reiterades ocasions
que mataria els ossos amb líquid anticongelant.
Així es desprèn d’una part del sumari
del cas de la mort de l’os Cachou al qual
ha tingut accés l’ACN després de l’aixecament parcial per part de la jutgessa.
Al sumari s’apunta precisament que la
causa de la mort del plantígrad es deuria
a un enverinament amb anticongelant de
cotxe.
Boya és exconseller de Territori de
l’anterior govern aranès presidit per Carlos Barrera i segons es detalla en
l’informe dels Agents Rurals a la causa, hauria fet aquesta afirmació en presència de l’actual conseller d’aquesta àrea.
José Antonio Boya és un dels sis investigats per la mort de Cachou l’abril passat. En l’informe encarregat per la jutgessa als Agents
Rurals, s’indica que quan es va preguntar a l’actual responsable de Medi Natural del Conselh Generau el motiu pel qual havia sol·licitat

l’anàlisi de presència d’anticongelant en l’ós, aquest va respondre que Boya havia manifestat en reiterades ocasions que volia matar els
ossos amb anticongelant.
Fins hi tot ho havia fet en presència de l’actual conseller de Territori, Paisatge i Gestió Ambiental, Francisco Bruna, en una assemblea
de l’Associació de Criadors deth Shivau de Raça ’Cavall Pirinenc Català’, de la Val d’Aran.
Segons l’informe, Boya també va fer aquest comentari a l’oficina d’agricultura i ramaderia del Conselh Generau d’Aran, en presència
dels funcionaris, que posteriorment, van manifestar que desconeixien l’efectivitat de l’anticongelant per provocar la mort d’un animal.
Les dades de la necròpsia que figuren a l’informe dels Agents Rurals que recull el sumari, indiquen les lesions histopatològiques
observades al cadàver de Cachou són “altament compatibles” amb una intoxicació letal amb etilenglicol, un producte present, per
exemple, en elevada concentració al líquid anticongelant dels cotxes.
L’últim dia que es va detectar activitat en l’animal a través del seu collar GPS va ser el 30 de març i l’animal es va recollir mort el 9
d’abril, per tant, durant aquest temps, hauria estat en estat letàrgic o en coma.
L’entitat ecologista Ipcena, personada en el cas, va acusar al Conselh Generau de donar versions falses per afavorir l’arxivament del
cas i haver afirmat a l’abril que el cadàver de l’os presentava indicis d’una caiguda i d’una baralla amb un altre os.
Informació publicada al diari El Punt Avui. Divendres, 11 de desembre del 2020.

La necròpsia encarregada pel Conselh Generau
va confirmar l'enverinament de l'os Cachou
Un conseller de l'oposició al Conselh Generau d'Aran és un dels sis
investigats per la mort de l'os
ARA PIRINEUS - VIELHA E MIJARAN - 11/12/2020
L'os Cachou, trobat mort el passat 9 d'abril. / AGENTS RURALS DE LA
GENERALITAT

El Conselh Generau d'Aran ha aprofitat l'aixecament parcial del secret
de sumari en la investigació de la mort de l'os Cachou per defensar-se
de la "injusta acusació" que creuen que els han llançat "alguns
sectors" en relació a la tasca que ha fet la institució en tot aquest afer.
En aquest sentit, creuen que l'aixecament parcial d'aquest secret de
sumari posa de manifest que l'actuació de l'executiu aranès "ha estat, no
només impol·luta, sinó fonamental, i així es recull en
la mateixa instrucció".
En el comunicat, s'ha confirmat que, després que els Agents de Medi
Ambient del Conselh Generau, alertats per la inactivitat del GPS que duia Cachou, el busquessin i el localitzessin mort, van avisar a
una dotació dels Agents Rurals de Catalunya especialitzada en verins. El motiu és que els agents aranesos van sospitar que el verí
podia ser justament el causant de la mort del plantígrad. Aquell mateix dia, el passat 9 d'abril, el Conselh Generau d'Aran va encarregar
i abonar a la Universitat Autònoma de Barcelona l'informe de la necròpsia.
L'endemà, el 10 d'abril, es va dur a terme la necròpsia i es van començar a confirmar les sospites d'enverinament, però a causa del
confinament, els resultats de les anàlisis es van endarrerir. El Conselh també ha explicat que davant la petició de diferents
associacions, i per no dificultar la investigació en curs, es va acordar amb el grup investigador dels Agents Rurals de la Generalitat i
amb el jutjat que només es publicaria informació no relacionada amb el possible enverinament.
El 16 d'abril diferents grups ecologistes van acusar el Conselh Generau d'amagar informació i no voler reconèixer que el verí era una
possible causa de la mort de l'os. Per desmentir-ho, el govern aranès va emetre un comunicat aclarint que no havien valorat la causa
de la mort i que tampoc ho farien fins que rebessin l'informe de la necròpsia.
L'informe, finalment, va arribar el 9 de maig i va determinar que hi havia hagut enverinament. El Conselh explica que van ser
justament ells qui van posar el cas en mans del jutjat, que al seu torn va decretar el secret de sumari. Aquest fet, afegeixen, va impedir
al govern aranès fer pública la causa de la mort de l'os.
El Conselh també ha explicat que durant el mes de maig, la jutgessa va derivar el cas als Mossos d'Esquadra, a qui els Agents de
Medi Ambient del Conselh Generau d'Aran i els Agents Rurals de la Generalitat van transmetre totes les dades recollides fins al
moment. Des d'aleshores, diferents funcionaris del Conselh Generau d'Aran han declarat aportant les informacions requerides.
En tot moment, el Conselh Generau d'Aran assegura que "ha participat i ofert la seva ajuda i col·laboració per descobrir quina havia
estat la causa de la mort d'aquest exemplar, i no ha fet pública cap informació que pogués afectar la investigació, respectant el procés
judicial i la presumpció d'innocència". Així mateix, "agraeix la diligència i professionalitat dels responsables de l'àrea de medi ambient
de la màxima institució aranesa per aclarir aquest cas".
Tenint en compte que un dels investigats és un membre del cos d'Agents del Medi Ambient del Conselh, el govern aranès ha anunciat
que durà a terme una auditoria de procediment intern "per descartar possibles actuacions i actituds no concordes a la professionalitat i
rigor que s'espera d'un treballador públic". Així mateix, es presentarà a la causa com a acusació particular, i queda a l'espera que el
procés judicial aclareixi la veritat sobre els fets.

Un conselher entre els investigats
D'altra banda, aquest divendres també ha transcendit que el conseller del Conselh Generau d'Aran, José Antonio Boya , del grup
de Convergència Aranesa, a l'oposició, és un dels sis investigats per la mort de l'os. Segons publica l' ACN , al sumari que ara s'ha fet
públic parcialment es recull que Boya va dir públicament en reiterades ocasions que mataria els ossos amb líquid anticongelant. Al
sumari s'apunta precisament que la causa de la mort del plantígrad es deuria a un enverinament amb anticongelant de cotxe. Boya és
exconseller de Territori de l'anterior govern aranès presidit per Carlos Barrera i segons es detalla en l'informe dels Agents Rurals a la
causa, hauria fet aquesta afirmació en presència de l'actual conseller d'aquesta àrea.
En l'informe encarregat per la jutgessa als Agents Rurals, s'indica que quan es va preguntar a l'actual responsable de Medi Natural
del Conselh Generau el motiu pel qual havia sol·licitat l'anàlisi de presència d'anticongelant en l'ós, aquest va respondre
que Boya havia manifestat en reiterades ocasions que volia matar els ossos amb anticongelant. Fins i tot ho havia fet en presència
de l'actual conseller de Territori, Paisatge i Gestió Ambiental, Francisco Bruna, en una assemblea de l'Associació de
Criadors deth Shivau de Raça 'Cavall Pirinenc Català', de la Val d'Aran .
Segons l'informe, Boya també va fer aquest comentari a l'oficina d'Agricultura i ramaderia del Conselh Generau d'Aran, en
presència dels funcionaris, que posteriorment, van manifestar que desconeixien l'efectivitat de l'anticongelant per provocar la mort d'un
animal.
Les dades de la necròpsia que figuren a l'informe dels Agents Rurals que recull el sumari, indiquen les lesions histopatològiques
observades al cadàver de Cachou són "altament compatibles" amb una intoxicació letal amb etilenglicol, un producte present, per
exemple, en elevada concentració al líquid anticongelant dels cotxes. L'últim dia que es va detectar activitat en l'animal a través del seu
collar GPS va ser el 30 de març i l'animal es va recollir mort el 9 d'abril, per tant, durant aquest temps, hauria estat en estat letàrgic o en
coma.
Els ecologistes demanen la reposició de l'os
Per la seva banda, les entitats Depana i la Fundación Oso Pardo ( FOP ) han anunciat que exigiran a la Generalitat i
al Conselh Generau d'Aran la reposició de l'os Cachou durant el 2021 per cobrir la baixa del plantígrad. Aquestes entitats han
anunciat a través d'un comunicat que demanaran al jutjat noves actuacions, relacionades amb la causa de la mort de Cachou , per
reforçar les proves sobre els diferents graus d'intervenció dels investigats o terceres persones. Depana i FOP , personades com
acusació particular des del 26 de maig han explicat que concretaran les acusacions als investigats i la responsabilitat civil "pels greus
perjudicis ocasionats a la conservació de l'espècie" un cop finalitzada la investigació.
Les entitats conservacionistes han manifestat que l'aixecament de part del secret de sumari per la mort de Cachou confirma que va
morir enverinat. Aquest fet, "evidencia la vinculació de part dels investigats amb la gestió de l'os a la Val d'Aran ", segons ambdues
entitats, i han afegit que "deixa entreveure altres aspectes molt preocupants que desafien el programa de recuperació de l'os als
Pirineus".
Depana i FOP , han dit, que després d'haver llegit l'estudi preliminar de les actuacions sobre les quals s'ha aixecat el secret del
sumari, estan "preocupats" pel fet que siguin les persones que tenien accés a la localització per GPS de l'os Cachou , per la seva feina
a l'administració, les que siguin investigades per la seva presumpta participació en la mort de l'animal. Independentment de la
confirmació d'aquests fets, Depana i Fundación Oso Pardo consideren que s'ha de plantejar de manera immediata el reforç sobre el
control i la custòdia de la informació sensible sobre el seguiment de l'os i apunten a un possible canvi en el protocol de seguiment de
l'espècie.
Informació publicada al diari Ara. Divendres, 11 de desembre del 2020.

La jutgessa investiga un grup de WhatsApp on se
sospita que es va tramar el pla per enverinar l’os
Cachou
L'aixecament parcial del secret de sumari mostra que un dels investigats és
l'exresponsable de reintroduir aquesta espècie a la Vall d'Aran
MARC ROVIRA – Tarragona - 11 DES 2020
L'ós Cachou en una imatge del 2017. CONSELH GENERAU D'ARAN

L'aixecament del secret d'una part del sumari per la mort de l'os Cachou a la Vall
d'Aran mostra com la investigació està estrenyent el cercle sobre un grup de persones
que, presumptament, van posar un parany a l'animal per enverinar-lo amb anticongelant
per a cotxes. La jutgessa de Vielha que s'encarrega d'instruir el cas ha interrogat com a
investigades sis persones que se sospita que van idear un complot per posar fi a la vida
d'aquest os mascle de fam voraç i comportament controvertit per presumptes atacs a
poltres i ramats que pasturaven als prats del Pirineu. Així mateix, fonts coneixedores de
la investigació han confirmat a EL PAÍS que la jutgessa centra les seves sospites en un

grup de WhatsApp, amb “una mica més d'un centenar” de membres, on suposadament es va orquestrar el pla per matar l'animal.
Paradoxalment, un dels investigats és José Antonio Boya, conseller per Convergència Democràtica al consell regional del la Vall
d'Aran. “En repetides ocasions ha comentat públicament que mataria els ossos amb anticongelant”, ha declarat un testimoni durant la
instrucció, tal com indica el sumari referint-se a manifestacions que hauria fet Boya en una assemblea de l'associació de criadors de
cavalls o a l'oficina d'agricultura del Consell aranès. Segons el testimoni, el mateix estirabot s'hauria fet fins i tot davant de l'actual
conseller de Territori del Govern aranès.
Cachou va aparèixer mort el 9 d'abril al fons d'un barranc de 40 metres al municipi de Les. Presentava signes d'intoxicació. Se sospita
que els autors de la seva mort el van atreure dispersant mel i restes d'un animal mort, possiblement un cérvol, i van barrejar amb la
carronya anticongelant per a motor d'automòbils. L'informe de la mort del plantígrad, al qual es feia un seguiment amb un collaret GPS,
recull que l'últim dia que va mostrar moviment va ser el 30 de març. Se'l va rescatar mort nou dies més tard. “Va estar en estat letàrgic
o en coma”, sentencia l'informe, que al·ludeix directament a una intoxicació letal amb etilenglicol.
José Antonio Boya, veí de Les, actualment exerceix les seves funcions polítiques a l'oposició, però fins l'any passat va exercir com a
conseller de Territori del Govern regional que presidia Carlos Barrera. Boya era el responsable de gestionar el programa de
reintroducció de l'os al Pirineu. El Consell General d'Aran va ser soci del programa Piros Life, un projecte que va rebre 2,4 milions de
fons de la Unió Europea.
Sent conseller, Boya es va posicionar a favor de capturar i retirar aquells exemplars que poguessin causar molèsties a l'entorn,
sobretot als ramaders, que de manera recurrent han denunciat les pèrdues que pateixen per culpa dels atacs de fauna salvatge.
Cachou, igual que l'os Goiat, van ser assenyalats com a especialment agressius i el Govern de la Vall d'Aran i la Generalitat de
Catalunya van arribar a posar sobre la taula un pla per capturar-los.
Després de trobar-se el cadàver de Cachou al fons d'un barranc de 40 metres, a prop de la frontera amb França, es va airejar una
hipòtesi inicial, avalada i divulgada pel Govern aranès, on es va dictaminar que l'os havia caigut després de barallar-se amb una altra
fera. La investigació judicial resol que des del 16 d'abril les autoritats de la Vall d'Aran sabien que la causa de la mort era un
enverinament, perquè així ho indicava l'anàlisi que es va fer a la facultat de Veterinària de la Universitat de Barcelona. El mateix dia 16
d'abril el Govern de la Vall d'Aran va emetre un comunicat apuntant que no faria més valoracions sobre la causa de la mort de l'os. “La
necròpsia completa trigarà algunes setmanes”, al·legava la nota, i es justificava el silenci informatiu amb una suposada voluntat de
“transparència”.
La causa judicial, que va motivar el primer secret judicial decretat a Espanya per la mort d'un os, roman oberta pels delictes contra la
flora i la fauna, revelació de secrets i prevaricació. Fonts judicials no descarten que el nombre d'investigats pugui créixer. El passat 19
de novembre va ser detingut el primer sospitós per la defunció de Cachou, un agent de Medi Ambient del Consell General d'Aran, que
abans havia format part de l'equip especial de seguiment dels ossos. Un dels motius que apunten cap a ell és que tenia accés a les
dades d'on es trobava el Cachou a causa del collaret de seguiment de l'animal. Aquest detingut era integrant d'un grup de Whatsapp en
què, suposadament, es va orquestrar el pla per matar el Cachou. Els membres d'aquest grup centren les sospites de la jutgessa.
Informació publicada a El País.cat. Divendres, 11 de desembre del 2020.

Sis investigats en la causa judicial per la mort de
l’os Cachou, on ja han pres declaració fins a
quinze testimonis
La jutgessa de Vielha que porta el cas de la defunció del plantígrad aixeca
parcialment el secret de sumari
ACN - VIELHA E MIJARAN - 10 desembre 2020
Imatge de detall del rostre de l’os Cachou mort el 9 d’abril del 2020 ACN.

La causa judicial oberta en relació a la mort de l’os Cachou, localitzat el 9
d’abril passat a Les (Val d’Aran) per una patrulla d’Agents de Medi Ambient del
Conselh Generau d’Aran compta amb sis investigats, entre ells un funcionari
d’aquest cos que va ser detingut el 19 de novembre i posteriorment va quedar en
llibertat amb càrrecs.
A més, fins a quinze persones ja han declarat com a testimonis i no es descarta que aquest nombre i el d’investigats s’ampliï, segons han detallat fonts judicials.
La jutgessa de Vielha que porta el cas ha aixecat parcialment el secret de
sumari, tot mantenint-ne una part perquè podria afectar una altra investigació
independent a la de la mort de l’os.
Tot i que en un primer moment es va apuntar a l’atac d’un altre os com a possible causa de la mort de Cachou, el jujtat de Vielha va obrir diligències prèvies el
6 de maig passat i, tres dies més tard, va acordar el secret de sumari.

Durant aquests mesos, a banda de les declaracions d’investigats i testimonis, també s’han rebut informes científics i la necròpsia de
l’animal, entre d’altres.
Segons detalla l’interlocutòria de la jutgessa d’instrucció, un cop s’ha pres declaració a la majoria dels investigats, entre ells el funcionari que va ser detingut, i es va fer un registre per analitzar les proves que poguessin ajudar a esclarir els fets, ja no hi ha motius que
fonamentin el manteniment del secret de les actuacions.
A més, al document també s’indica que han decaigut les intervencions telefòniques, les quals s’investigaven en una peça separada.
Informació publicada al diari El Punt Avui. Dijous, 10 de desembre del 2020.

Investiguen a sis persones per la mort de l'os
Cachou
La jutgessa de Vielha que porta el cas ha aixecat parcialment el secret de
sumari
ARA PIRINEUS / ACN - VIELHA E MIJARAN - 10/12/2020
L'os Cachou, trobat mort el passat 9 d'abril. / AGENTS RURALS

La causa judicial oberta en relació amb la mort de l'os Cachou compta
amb sis investigats, entre ells un funcionari del cos d'Agents de Medi
Ambient del Conselh Generau d'Aran que va ser detingut el 19 de
novembre i posteriorment va quedar en llibertat amb càrrecs.
L'os va ser localitzat el 9 d'abril passat a Les (Val d'Aran) per una
patrulla d'Agents de Medi Ambient.
Fins a quinze persones ja han declarat com a testimonis i no es
descarta que aquest nombre i el d'investigats s'ampliï, segons han detallat
fonts judicials a l'ACN. La jutgessa de Vielha que porta el cas ha aixecat
parcialment el secret de sumari, tot mantenint-ne una part perquè podria
afectar una altra investigació independent a la de la mort de l'os.
Tot i que en un primer moment es va apuntar a l'atac d'un altre os com a possible causa de la mort de Cachou, el jutjat de Vielha va
obrir diligències prèvies el 6 de maig passat i, tres dies més tard, va acordar el secret de sumari. Durant aquests mesos, a banda de les
declaracions d'investigats i testimonis, també s'han rebut informes científics i la necròpsia de l'animal, entre d'altres.
Segons detalla la interlocutòria de la jutgessa d'instrucció, un cop s'ha pres declaració a la majoria dels investigats, entre ells el
funcionari que va ser detingut, i es va fer un registre per analitzar les proves que poguessin ajudar a esclarir els fets, ja no hi ha motius
que fonamentin el manteniment del secret de les actuacions. A més, al document també s'indica que han decaigut les intervencions
telefòniques, les quals s'investigaven en una peça separada.
Informació publicada al diari Ara. Dijous, 10 de desembre del 2020.

Ecologistes
demanen
una
investigació
administrativa sobre la mort de l’os Cachou
M.M. - 24 novembre 2020
L’os Cachou quan el van trobar mort ACN.

Ecologistes en Acció ha exigit que l’administració investigui a fons la
mort de l’os Cachou, a banda del procediment judicial, per esclarir els fets
i saber si hi ha hagut algun responsable directe públic o privat. L’entitat
recorda que l’os bru és una espècie protegida, la presència de la qual
sempre ha generat controvèrsia, i que no s’estan posant els mitjans per
resoldre el conflicte ni per millorar les percepcions sobre la importància de
l’os. D’altra banda, les entitats ecologistes, Ipcena i Fapas, personades
com a acusació particular en el cas de la mort de l’os, demanen al govern
aranès que aparti el funcionari detingut la setmana passada per estar-hi
suposadament relacionat.
Informació publicada al diari El Punt Avui. Dimarts, 24 de novembre del 2020.

Troben un ós mort a trets a França en el límit
d'Aran i el Sobirà
Al departament de l'Arieja, i el Govern gal anuncia que denunciarà els fets
REDACCIÓ |LLEIDA - 10/06/2020
© El cadàver de l'ós trobat mort a trets a
l'Arieja.
ministeri de transició ecològica francès

El cadàver d’un ós mort a trets va
aparèixer ahir al Pirineu francès. El van
trobar en el departament de l’Arieja,
limítrof amb Aran i el Pallars Sobirà, amb
mostres evidents d’haver rebut trets. Així
ho va confirmar a la tarda la ministra de
Transició Ecològica de França, Elisabeth
Borne. A través de les xarxes socials, va
explicar que l’exemplar havia estat
“abatut per bales” i va recordar que es
tracta d’una espècie protegida. “És un
acte il·legal i profundament condemnable
i l’Estat presentarà denúncia”, va
avançar. També entitats partidàries de
l’ós van condemnar els fets i van anunciar denúncies.
El Govern francès no ha revelat el lloc exacte on va ser trobat el cadàver i tampoc no han transcendit dades sobre l’ós mort. Aquesta
és la primera vegada que es troba a un exemplar abatut per trets al Pirineu des del 1997. Un caçador va matar aquell any la femella
Melba, un dels tres primers exemplars reintroduïts al Pirineu juntament amb Pyros i Giva.
La troballa d’aquest ós mort arriba tot just dos mesos després que el cadàver del mascle conegut com a Cachou aparegués a la Val
d’Aran el mes d’abril passat.
En aquest sentit, la investigació sobre les causes de la mort d’aquest últim exemplar segueixen en curs i està sota secret de sumari.
Ecologistes ho condemnen i insten a “reemplaçar” l’exemplar mort
Entitats ecologistes als dos costats de la frontera van condemnar la mort a trets de l’ós. A Lleida, Ipcena va mostrar la seua repulsa
per “aquest acte covard i clarament delictiu cap a la fauna” i va instar a trobar la persona o persones responsables. A França, Pays de
l’Ours-Adet, que reuneix municipis i associacions favorables a la reintroducció de l’ós al Pirineu, va anunciar que denunciarà la mort del
plantígrad i va instar el Govern francès a alliberar un altre exemplar per substituir-lo. “No fer-ho equivaldria a donar la raó al furtiu”, va
afirmar.
Informació publicada al diari Segre. Dimecres, 10 de juny del 2020.
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