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SORTEIG!
Per a tots els subscriptors de la revista de caça Cinegeticat

El guanyador obtindrà una
cacera d'un isard selectiu
al Pirineu Català.

Encara no
t'has subscrit?

No t'ho pensis! Tens temps ﬁns
el dia 30 de desembre de 2015!

Aproﬁta ara i entraràs en aquest
espectacular sorteig* per passar una
jornada inoblidable.

Col·laborador:
CAZA EN LOS PIRINEOS
Contacte:
David Casillas | 653221306 |
davidcasillassunyer@gmail.com
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*El sorteig es farà el dia 31 de desembre i el resultat es publicarà a tots els mitjans de Cinegeticat.

Editorial

• La importància de portar al dia, dedicar esforços i recursos
cientíﬁcs per elaborar els estudis de sanitat animal amb els
seus corresponents controls per tal d’evitar situacions com
la sarna als Ports o l’augment de casos de triquina que trobem als senglars.
• El “conte” de la guerra de les galàxies amb les eleccions de
la Real Federación Española de Caza, que sembla “La historia
interminable III”.
• Els ACCIDENTS de caça, entonant un mea culpa en nom
del col·lectiu, encara ens queda molta feina per fer i poder
eradicar-los, almenys les negligències.
Desembre de 2015, revista número 10 de Cinegeticat i amb
més força que mai!
Per ﬁ arriba el fred i és hora de tractar algun tema espinós
per anar entrant en matèria... si us voleu escalfar de valent,
només heu de gaudir de l’espectacle polític que viu el País.
Recorda aquelles obres de teatre que a un se li fan pesades i
inacabables, soporíferes... El pitjor de tot plegat és que, qui fa
l’intent de governar, s’hi juga el pa de tots nosaltres. Mentre
ells s’encallen, s’enroquen, s’enquisten i bloquegen el funcionament del País, els autònoms, empresaris i treballadors en
general hem de seguir lluitant, dia a dia, per mantenir-lo. El
nostre sector, el cinegètic, també resulta afectat per aquesta
situació, ja que amb l’excusa que posen molts dirigents de “hi
ha temes més importants, de País”, el Departament va amb
reductora (per no dir amb marxa enrere). Senyors, tots els
sectors sumen i són importants, i a cada sector hi ha una
oportunitat d’emprendre i fer País. Per tant, feu bé la feina
des de dalt, que en teniu molta, i obriu més les mires potenciant i promocionant el nostre sector, que com bé hem comentat diverses vegades, té uns valors amb molta carrera:
socials, econòmics i culturals. Aproﬁteu-los! Avancem d’una
vegada caram, o haurem de canviar el simbolisme que té el
ruc català per un cranc...
D’altra banda, i per no encendre més foc, ja que l’hivern s’espera llarg i hem de guardar llenya, voldria fer un repàs d’alguns temes rellevants que ens ha deixat l’any cinegètic 2015:

• El naixement de diferents entitats i associacions en pro a
defensar la caça i digniﬁcar-la com ENDECA o RASTREJADORS, naixement també d’un partit polític de i per a caçadors, ANI i la revolució a les xarxes socials amb els nous
grups de caça com “Jóvenes por la Caza Catalunya”, Seti.cat,
Caçadors…i ﬁns i tot la modernització de les territorials de
la Federació Catalana, que també han pujat al carro de les
xarxes socials, ja era hora, enhorabona!
• A l’apartat de competicions cal destacar la victòria del català Jordi Morató al campionat estatal de caça de becada.
• I per acabar, l’emergència cinegètica… que de positiu, ara
per ara, només puc ressaltar que s’està posant de moda fer
caceres conjuntes amb diferents colles i societats que estan
donant bons resultats i ajuden a reduir els danys a l’agricultura. Aquesta idea ha sorgit del mateix col·lectiu i demostra, amb fets, que el paper del caçador és bàsic per resoldre
aquestes situacions. La caça pels caçadors!

Aproﬁtant el meu espai us desitjo a tots i a totes unes molt bones festes, bones jornades de
caça, seguretat per davant de tot i un millor
any 2016!
Eduard Melero
Director
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Caça news
Presentació Rastrejadors
L’associació RASTREJADORS es va presentar oﬁcialment en
societat durant la passada edició de la Fira del Caçador de
Tàrrega sota el lema “Per respecte a l’animal, comprova cada
tret!”
L’entitat, sense ànim de lucre, neix gràcies a un grup
de caçadors d’arreu del territori català que volen recuperar animals ferits. El seu objectiu és divulgar aquesta ﬁlosoﬁa a la resta de caçadors i entitats relacionades amb el medi natural per potenciar una caça ètica
i respectuosa. Tot i que es van presentar formalment
aquest passat diumenge, ja fa mig any que estan treballant en aquest sentit i ja han recuperat més de 70 animals.
El seu president, el senyor José Ignacio Cenizo, es mostra
molt entusiasmat per poder encetar aquest nou projecte
amb l’equip humà i de gossos que disposa. Està content, també, per la bona acollida institucional que ha tingut la presentació de l’Associació. L’objectiu immediat és aconseguir tenir
un rastrejador a cada comarca per tal d’intentar reduir els
llargs desplaçaments que realitzen ara els rastrejadors en
actiu. S’ha de tenir en compte que es tracta d’un servei altruista i gratuït.
La quota per formar part de RASTREJADORS és de 60€
anuals i pots fer-te soci demanant el full d’inscripció per via
del correu electrònic rastrejadors@hotmail.com o del telèfon
667000040.

Presentació oﬁcial en el marc de la Fira de Tàrrega
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Rastrejadors està repartint targetes d’informació i contacte
entre grups de caçadors i persones vinculades al medi natural per facilitar la divulgació del que s’ha de fer en cas de
deixar ferit un animal:
1- Marcar el lloc del caçador i el lloc on es trobava l’animal.
2- Mirar detingudament els voltants de la zona on hi havia
l’animal (buscar sang, petjades, pèls, trossos d’os i marcar-los,
no tocar-los).
3- Seguir el rastre de l’animal un màxim de 100 metres, si en
aquest marge no hi és, TRUCAR al 667 000 040.
(Com més es trepitgi la zona, més complicat serà el rastreig.)
Cada any, l’associació elaborarà un informe que recollirà tots
els rastrejos realitzats de manera detallada. Aquest servirà,
entre altres coses, per tenir constància de la quantitat d’animals que poden quedar ferits al llarg de l’any.
En breu, Rastrejadors presentarà un calendari d’activitats
per la propera temporada 2016, entre les quals hi haurà
cursos de formació i proves per acreditar futurs equips de
rastreig.

Visitants a la ﬁra amb la gorra taronja de Rastrejadors

Jornada per emmarcar
Dissabte 24 d’Octubre, a les localitats de Santa Pau i Sant Esteve
de Llémena, a la comarca de la Garrotxa, es va dur a terme una
cacera conjunta, concretament a la zona de les Medes.
Uns 160 caçadors van participar en aquesta jornada en la qual
la colla de Santa Pau va abatre 83 senglars i la de Sant Esteve
de Llémena, 31.

Bona part de les canals de caça van ser aproﬁtades per una
empresa càrnia. La jornada va transcórrer sense cap incident,
cap gos ferit de gravetat i amb molt bona companyonia entre
tots. Tot va ser possible gràcies a la perfecta organització de la
batuda.

Uns 300 trets van ressonar al llarg de la jornada i els empaits
dels gossos no van parar mai, això va resultar en aquests
114 senglars abatuts entre els quals hi ha dues possibles
medalles d’or.
Aquesta cacera demostra que amb una bona organització del
col·lectiu caçador, l’èxit està assegurat. Només falta fer entendre a l’Administració que amb més llibertat, sense tantes
restriccions i amb una llei adaptada a la realitat, els caçadors
poden pal·liar les sobre poblacions i, al mateix temps, reduir els
danys que se’n generen com els de l’agricultura o els accidents
de trànsit.

Bergara premia la promoció de la caça
L’empresa de riﬂes Bergara va fer entrega, el mes passat, d’un
riﬂe B14 a Mel Capitan. L’entrega es va fer per premiar Mel
per la seva defensa de la caça en tots els seus aspectes i per
la seva implicació i ganes de promoure l’activitat cinegètica
entre els més joves i, molt especialment, per normalitzar la
ﬁgura de la dona dins el món caçador.
L’acte d’entrega del fusell va tenir lloc a la prestigiosa Armeria Pou de Vic (Osona) i la va realitzar el director comercial
de la marca, Félix Fernández, i el gerent de l’armeria, Joan
Pou. A l’acte també hi va assistir el president de la Federació
Catalana de Caça, Paco Piera, i diverses persones vinculades
al món cinegètic català.
Durant l’entrega, Fernández va explicar les característiques
del B14, va presentar unes culates ajustables de la casa no-

ruega GRS que estan muntant en diferents fusells (Blaser,
Browning, Bergara, Tika, Merkel, etc.). Pels clients més exigents, va comentar la importància de realitzar cursos de
recàrrega i acostar aquest món al col·lectiu caçador, animant-los a practicar i aprendre per tal de poder obtenir una
munició ajustada a cada situació i cada caçador. Es va mostrar molt satisfet de la rebuda de la marca al territori català.
Per acabar, Pou va donar les gràcies a tots els assistents i
va remarcar que els caçadors, avui més que mai, han d’estar
units per tal de garantir un futur estable de l’activitat cinegètica, també es va mostrar partidari de potenciar els cursos
que siguin necessaris per aconseguir millorar la ﬁgura del
caçador. Un cop acabat el discurs, van fer un brindis amb
cava per la caça.
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Caça news

Naturalis, de LAPUA,
per una caça més respectuosa

Els dies 2 i 3 de novembre, Cinegeticat, juntament amb Bori
Sport, distribuïdora oﬁcial de Lapua a Espanya, va assistir
a la presentació de la tercera generació de la munició Naturalis, de la casa Lapua, a Eslòvenia, amb l'objectiu de poder
provar, de primera mà i al camp, la munició més ecològica
que hi ha al mercat actualment.
La munició Naturalis destaca per ser una bala lliure de plom
8 Cinegeticat

i, per tant, respectuosa amb el medi ambient, fet que la fa
pionera en aquest sentit. La seva composició (un 99% de coure) fa que, en impactar, la bala retingui bona part de l'energia,
s'obri ràpidament i s'expandeixi de manera simètrica i unida,
sense fragmentacions. Aquestes característiques fan que la
bala ocasioni un tret net que redueix el risc de ferides i que
permet, a més, poder utilitzar bona part de la carn de l'animal abatut.

La bala es presenta en 10 calibres diferents: .243 Win, 6.5x47 Lapua, 6.5x55 ES,
7x64, 7x65R, 308 victòries, 30-06, 8x57 IS, 8x57 IRS, .338 Lapua Magnum i 9.3
X62.
Les jornades de presentació de la munició Naturalis van començar el dia 2 amb la rebuda del personal especialitzat de
Lapua. Seguidament, els periodistes i distribuïdors convidats
de tot Europa van poder provar la nova munició al camp de
tir i van comprovar, així, les seves característiques i qualitats.
Un cop ﬁnalitzades les proves al camp de tir, tots els representants europeus, juntament amb Cinegeticat i Bori Sport,
van ser convocats a la reunió informativa que feia Lapua. En
aquesta, es van presentar amb detall totes les característiques, novetats i beneﬁcis de la munició
Naturalis. L’endemà tots els periodistes i distribuïdors europeus van poder provar la munició en una cacera en què també
hi van assistir caçadors professionals de la zona. L'activitat va
començar ben d’hora al matí i es va allargar tot el dia, amb una
pausa per degustar un dinar típic eslovè.
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Caça news

La munició Naturalis destaca
per ser una bala lliure de plom
i, per tant, respectuosa amb
el medi ambient, fet que la fa
pionera en aquest sentit.

Cal destacar l’efectivitat tant dels caçadors com de la munició, ja que amb 9 trets es van abatre 9 animals. Quan la
cacera va acabar, els caçadors professionals de la zona van
presidir la tradicional cerimònia de caça.
Els caçadors de bona part de centre Europa demostren en tot
moment respecte cap a l’animal abatut i estimació per l’entorn. En cada cacera es dedica una part del temps a mostrar
aquesta estima i respecte en format cerimònia. A la ﬁnalització de l’acte, per exemple, es dóna gràcies a la natura per
haver contribuït a trobar un medi ric en vegetació i animals, se
celebra que no hi hagi hagut cap incident i es posa un brot verd
a la boca de l’animal abatut i a sobre de la ferida mortal.
Tot seguit, aquest brot es dóna a cada caçador que ha aconseguit abatre un animal en senyal de respecte i culte. El lema
de la jornada va ser Una experiència de caça per a un veritable caçador és més que el resultat ﬁnal.
Per ﬁnalitzar la jornada, tots els representants europeus van
aplegar-se a l’hotel, on es va fer un sopar de clausura i el Naturalis Award Ceremony, una cerimònia on es reconeixia i es
premiava els caçadors presents a la jornada.
Sens dubte, Lapua transmet molt bones vibracions amb
aquesta nova munició, la Naturalis. Convidem als lectors interessats en aquesta munició a demanar-la a:

BORI SPORT
603483735 - 973 502633
info@bori.es
www.borisport.com

10 Cinegeticat

Productes destacats d’aquest mes

Kit bàsic maletí de localització
Tinyloc per a falconeria.

Collar de localització ràdio
tracking Tinyloc Minihond
433-434 MHz

Receptor R1+ i emissor F22 per a falconeria. És la millor combinació al millor
preu del mercat. Es pot escollir el receptor en la seva versió GYR, receptor
UHF universal 430-440 MHz, 10.000 canals al mateix preu.
664 €

L’opció més econòmica del mercat per
tenir localitzats tots els vostres gossos
i en especial els més petits. Autonomia
de més de 30 dies i compatible amb
els receptors R1 i R2 de Tinyloc, també
amb receptors de RT de qualsevol fabricant en el rang especiﬁcat. Disponible en corretges de diversos colors i en
¾ o 1 polzada d’ample.
99 €

Nuevo sistema de recogida de vainas

RECOVAIN
La Ley de Caza nos obliga
a recoger los cartuchos usados,
RECOVAIN te lo pone fácil!

De venta en tu armería de conﬁanza.
www.recovain.com

Segur que t’interessa... aquesta
i més ofertes a www.tinyloc.com

Kit bàsic maletí de localització
GPS + ràdio tracking
Tinyloc (1 collar)
El sistema dual de Tinyloc permet localitzar els gossos per GPS o per ràdio
tracking (RT) quan no hi ha cobertura
GPS. Incorpora connexió bluetooth o
USB OTG entre el receptor i qualsevol
dispositiu Android amb les APP gratuïtes TinyMOB o TinyTAB, que permeten
baixar els mapes gratis. La millor opció
per recuperar els gossos després de la
cacera amb una tauleta al cotxe.
649 €

www.empait.com
info@empait.com
Tel - 620.99.58.51

Collars
Per a gossos de caça
amb gravat imborrable
Armilles
D’alta visibilitat
dissenyades per a la caça

Butxaca per
a emissora

Cremalleres
que no s’oxiden

Demani’ns pressupost,
tenim grans ofertes.
Varietat de collarets,
talles i colors.

Butxaques amb
doble tancament de
seguretat, amb velcro
i fermalls

JORDANA
des del 1985

4x4

Taller multimarca. Especialitat
en reparació i adaptació
de vehicles tot-terreny

Passeig de l’Esport, 19
08612 Montmajor
Tel/Fax 93 824
6111 64
Cinegeticat

Caça news | a fons

A fons
Modiﬁcació de la Llei Estatal de Monts
i la seva afectació a la normativa
i a l’activitat cinegètica

En data 21/07/2015 es va publicar al BOE la Llei 21/2015, de 20 de
juliol, per la qual es modiﬁca la Llei 43/2003, de 21 de novembre,
de Monts.
L’any 2003, les Corts Generals van aprovar una nova normativa en matèria de forests, la Llei 43/2003, de 21 de novembre,
de Monts, a través de la qual es procedia a actualitzar el règim
jurídic regulador dels espais forestals d’acord amb la nova
concepció del medi ambient establerta per la Constitució Espanyola i amb els principis de gestió forestal sostenible que
han d’informar l’ordenació i conservació de les muntanyes
espanyols.
Una de les novetats és la consideració, com a nou principi inspirador d’aquesta llei, de les forests com a infraestructures
verdes, en sintonia amb la Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions COM (2013) 249 ﬁnal, del 6 de
maig de 2013, anomenada «Infraestructura verda: millora del
capital natural d’Europa», ja que constitueixen uns sistemes
naturals prestadors de serveis ambientals de primer ordre. En
aquesta modiﬁcació s’aprofundeix en la consideració del territori forestal com a una part molt important del món rural i en
el seu desenvolupament d’una manera activa. D’altra banda,
es perfecciona l’equilibri entre els tres pilars imprescindibles
de la gestió forestal sostenible, és a dir, l’econòmic, l’ecològic i
el social. Igualment, es reconeix el concepte de multifuncionalitat de les forests espanyoles, és a dir, la seva capacitat de
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Per Àlex Cuadros i Andreu
Advocat

complir simultàniament amb diverses funcions econòmiques,
ecològiques i socials, en les quals també s’hi inclouen les culturals (materials i immaterials), sense que cap d’aquestes vagi en
detriment de les altres.
L’activitat cinegètica no en queda exclosa i tal com feia la Llei
l’any 2003, també contempla aquest aproﬁtament. A la deﬁnició d’aproﬁtaments forestals, es diu que són els de fusta i llenyosos, inclosa la biomassa forestal, els de suro, els de resina,
pastures, caça, fruits, fongs, plantes aromàtiques i medicinals,
productes apícoles i els altres productes i serveis amb valor de
mercat característics de les muntanyes
Les modiﬁcacions més importants que introdueix la nova
normativa pel sector cinegètic són les següents:
- S’aproﬁta per introduir un nou article, 27 bis, en substitució
de la disposició addicional desena, reguladora de les forests
pro indivís, caracteritzades per la falta d’identiﬁcació de tots
els comuners. Amb la denominació de Monts/Forests de socis
s’estableix un procediment que permetrà als titulars coneguts
procedir a la seva gestió i evitar així l’abandonament i deteriorament del bosc i el desaproﬁtament dels recursos naturals i, alhora, posar en clar la titularitat de les quotes vacants.
Això pot tenir una implicació respecte els béns comunals dels
ajuntaments, sobretot en aquelles ﬁnques que haurien quedat
(des)afectades per les desamortitzacions de Mendizábal i de
Madoz (segle XIX), la titularitat de les quals encara és dubtosa

avui dia. Pensem, per exemple, en les inscripcions genèriques
al Registre de la Propietat, feta cap a un poble o uns veïns, això
però podria ser tot un article.
- L’apartat 1 de l’article 28 queda redactat de la següent manera: «1. El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient
coordinarà amb els altres òrgans competents de l’Administració General de l’Estat i les comunitats autònomes l’elaboració
de la informació forestal espanyola, que inclourà les següents
matèries:
a) L’Inventari forestal nacional i el seu corresponent mapa forestal d’Espanya.
b) L’Inventari nacional d’erosió de sòls.
c) L’Inventari espanyol de caça i pesca continental.
d) Repoblacions i altres activitats forestals.
e) Relació de forests ordenades.
f) Producció forestal i activitats industrials forestals.
g) Incendis forestals.
h) Seguiment de la interacció de les muntanyes i el medi ambient.
i) Caracterització del territori forestal inclòs a la Xarxa Natura 2000 o en
Espais Naturals Protegits i àrees protegides per convenis internacionals.
j) La diversitat biològica de les muntanyes d’Espanya.
k) (...)

La lletra - f) de l’apartat 6 de l’article 31 queda de la següent
manera:
- f) Planiﬁcació de les accions necessàries per al compliment
dels objectius ﬁ xats en el Pla, incorporant les previsions de repoblació, restauració hidrologico forestal, prevenció i extinció
d’incendis, prevenció i lluita contra plagues, regulació d’usos
recreatius i ordenació de forests, incloent-hi, quan sigui procedent, l’ordenació cinegètica, piscícola i micològica.
- La disposició addicional quarta recull alguns aspectes del
món de la caça i la pesca que, tot i reconèixer la competència
exclusiva de les comunitats autònomes en la seva legislació,
requereixen, per garantir la unitat de mercat, certa harmonització i organització a escala nacional com a activitats econòmiques que també són. Així, es preveu l’elaboració i adopció
d’una Estratègia Nacional de Gestió Cinegètica així com el
registre nacional d’infractors que aquest sistema ha de comportar per ser efectiu.
- Finalment, s’inclouen també set disposicions ﬁnals. La tercera d’aquestes afegeix un nou article després del 16 a la Llei
8/2003, de 24 d’abril, de Sanitat Animal, en el sentit de prevenir
la transmissió de malalties al bestiar o als humans per mitjà
de les espècies cinegètiques, establint que tant les granges
productores d’espècies cinegètiques com els terrenys cinegètics i el moviment d’aquestes espècies estaran regulats per la
legislació vigent en sanitat animal.
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VIATGE
DE CAÇA
SENEGAL
del 19 al
28 de febrer
de 2016
Podràs caçar:
Tòrtora
Tudó
Ganga
Ànec
Facoquer
El Facoquer
Aquesta zona del Senegal és un autèntic paradís pel Facoquer.
Es refugia en unes illetes amb espessa vegetació. L'accés
a les illes es fa amb unes barques molt característiques.
La caça del facoquer es realitzarà durant dues jornades
en què us acompanyaran autèntics guies de caça de la zona,
els anomenats Piesteurs, i un parell de fox terriers.
Podreu gaudir d'unes autèntiques i inoblidables
caceres.

Preu per a 6 jornades de caça i 7 nits: 2.850 €.
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Salut
Animal

Text: Gregorio Mentaberre, Roser Velarde
i Santiago Lavín. Imatges: Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge. Servei d’Ecopatologia
de Fauna Salvatge (SEFaS), Facultat de Veterinària, Universitat Autònoma de Barcelona.
Telèfon de contacte: 935811923.

Conill de bosc i de tots
Història
Una de les teories més acceptades sobre l’origen de la paraula
Hispania, denominació que els romans feien servir per referir-se al conjunt de la península ibèrica i de la qual deriva el
nom d’Espanya, és que prové del fenici i-spn-ya, que signiﬁca ‘terra de conills’. Segons consta en registres històrics, es
tractava d’una espècie molt abundant en temps dels romans
i així ho va ser ﬁns a mitjans del segle XX, quan va irrompre
la malaltia que va provocar el primer gran declivi de què es
té constància les poblacions de conill de bosc. Es tracta, és
clar, de la mixomatosi. Des d’aleshores tant la història com
l’abundància del conill de bosc han estat condicionades pels
problemes sanitaris i la mala gestió.
La malaltia i el virus de la mixomatosi es van detectar per
primera vegada a l’Uruguai, a ﬁnals del segle XIX, en conills
del gènere Sylvilagus. L’home, pel seu afany de canviar les
coses de lloc, havia introduït el conill europeu (Oryctolagus
cuniculus) a Austràlia a ﬁnals del segle XVIII, probablement
com a bèstia de corral per consumir. Amb el temps, els conills
van esdevenir una autèntica plaga que arrasava la vegetació
d’Austràlia. Després d’haver utilitzat nombroses estratègies
per controlar aquestes plagues sense l’èxit desitjable, cap a
l’any 1950, es va introduir i estendre el virus de la mixomatosi i la població de conills va reduir dràsticament, va passar
d’haver-hi, aproximadament, 600 milions de conills a 100 milions. En aquells temps, els conills també representaven un
problema per a la viabilitat de les collites a Europa i va ser
el metge francès Armand Delille el primer a introduir intencionadament el virus a la seva ﬁnca, l’any 1952. Des d’allà el
virus es va escampar a la península Ibèrica i va desarreglar
l’ecosistema mediterrani, també conegut com a “ecosistema
conill”. Això va provocar un desastre ecològic en cadena. La
mortalitat estimada de conills provocada per la mixomatosi
a la península Ibèrica va ser superior al 90%.
A l’impacte de la mixomatosi es va afegir el de l’agricultura intensiva, que provoca la pèrdua d’un hàbitat favorable
pel conill, i el de la malaltia hemorràgica del conill (MHC).
La MHC es descriu per primera vegada a la Xina el 1984 i als
anys 90 va esdevenir endèmica a Europa. El gran i visible impacte de les malalties probablement ha emmascarat l’impacte provocat per la pèrdua d’hàbitat favorable i ha fet que durant dècades els esforços s’hagin centrat, equivocadament, a
fer reforçaments poblacionals i a combatre les malalties en
comptes de cuidar i/o millorar l’ecosistema. Així, entre 1996
i 2011, la majoria d’esforços es van destinar al disseny d’una
vacuna recombinant mixta de mixomatosi i MHC que un cop

inoculada a un percentatge petit d’individus de la població
es transmetés de manera natural a la resta d’individus. Tot
i que la idea semblava bona, el projecte va suposar una despesa ingent de diners i es va abandonar quinze anys després
del seu inici degut a la baixa transmissibilitat de la vacuna
entre individus observada a les proves de camp. A tot això
s’hi ha d’afegir que la pràctica generalitzada de les repoblacions de conills ha tingut en molts casos, si no en la majoria, un efecte més aviat contrari al que es buscava, ja que els
conills utilitzats per fer aquestes repoblacions provenien
de poblacions o granges llunyanes a la població receptora.
Com passa amb el virus de la grip, per exemple, existeixen
diferents variants del mateix virus i en molts casos les repoblacions no han servit més que per introduir noves variants
dels virus de la mixomatosi i/o de la MHC (i probablement altres patògens/paràsits) als quals la població local receptora
no estava adaptada. De manera semblant, els conills acabats
d’arribar podien no estar adaptats a la variant local del virus,
amb el consegüent perjudici per a tots els individus. Tot això
ha diﬁcultat un procés natural d’adaptació entre les poblacions
de conills i les variants locals dels diferents virus i paràsits.

Un control de depredadors
inadequat pot perjudicar
encara més al conill.
Aquesta seqüència històrica d’esdeveniments desafortunats
i decisions o estratègies equivocades ha provocat que les poblacions de conill de bosc no hagin tornat a ser mai el que
havien estat abans de la irrupció de la mixomatosi. El declivi
del conill de bosc ha tingut conseqüències negatives per a
l’activitat cinegètica i també per a la conservació d’espècies
de gran valor biològic i ecològic com el linx ibèric i l’àliga
imperial. Aquests depredadors, altament especialitzats en
aquesta presa, depenen en gran mesura de les poblacions de
conills i les conseqüències per a ells han estat desastroses.
És important saber que l’impacte d’aquests depredadors en
les poblacions de conills, lluny de ser negatiu, pot ser molt
positiu. La seva presència al medi limita l’abundància d’altres depredadors generalistes com pot ser la guineu, que
pot tenir un impacte molt més gran en el conill. Això es deu
tant a la seva abundància, com al fet que la seva mida i el
seu comportament els dóna opció a entrar als caus i depredar llodrigons. En canvi, el linx o l’àliga cacen conills adults o
joves fora del cau, d’un en un i, per tant, generen menys impacte. Es dóna una situació de cercle viciós en què el declivi

Cinegeticat 15

Salut animal | Conill de bosc i de tots

del conill provocat per malalties i pèrdua d’hàbitat provoca
la desaparició de depredadors de talla gran com el linx i això,
alhora, afavoreix depredadors més generalistes i abundants
com la guineu, que perjudica encara més el conill. Un control
de predadors inadequat que no respecti espècies com el linx
o el llop també pot tenir, doncs, un efecte contrari al desitjat
perquè s’afavoreixen els depredadors generalistes.

Malalties del conill
Mixomatosi
El virus de la mixomatosi pertany a la família Poxviridae i
afecta principalment els conills de l’espècie Oryctolagus cuniculus (conill europeu), a la qual pertany el conill de bosc.
Els provoca una malaltia greu, a vegades mortal, que es caracteritza per la inﬂamació del cap, que es fa evident principalment a les parpelles i la base de les orelles (Fig. 1), i de
la zona genital, conjuntivitis, febre i apatia. Si els animals
sobreviuen aquesta fase aguda (48 hores), la malaltia evoluciona cap a un quadre clínic crònic amb l’aparició de nòduls
ben delimitats (lesions verrucoses) que són més freqüents
a les parpelles, orelles i potes (Fig.2). La mortalitat dels que
prenen aquesta forma clínica crònica acostuma a ser del 50
%, amb un temps de supervivència al voltant dels 40 dies. La
gravetat de la malaltia depèn de la virulència de la variant
del virus i de la resistència del conill.
El contagi es produeix principalment per insectes picadors/
xucladors com mosquits i puces, que actuen com vectors
mecànics. Per aquesta raó, la fumigació dels caus també ha
estat una de les mesures emprades per intentar controlar
la malaltia. L’efectivitat d’aquesta mesura tampoc ha quedat demostrada per cap estudi seriós, almenys que en tinguem coneixement, però és fàcil suposar que els productes
utilitzats tindran certa toxicitat que afectarà també els conills i quedarà al medi. A més, és molt probable que l’esforç
necessari per obtenir un efecte visible sigui considerable i
difícilment assolible i sostenible en el temps. La rendibilitat
d’aquesta mesura, doncs, també queda en dubte.
Es descriu una certa estacionalitat dels brots de mixomatosi
associada a diferents factors: brots de primavera o d’estiu associats a l’abundància de puces o mosquits, respectivament
o brots de tardor associats a l’augment de la població després
de la reproducció, per l’augment de la taxa de contacte
i d’individus susceptibles.

Fig. 1. Conill de bosc amb mixomatosi (quadre clínic agut). S’observa una
marcada inﬂamació, o tumefacció, de les parpelles i la base de les orelles
amb envermelliment.

Fig. 2. Conill de bosc amb mixomatosi (quadre clínic crònic). S’observa la
formació de lesions verrucoses o en forma de plaques elevades a la pell,
principalment a les parpelles i orelles (A i B), les extremitats (C)
i els genitals (D).

La malaltia vírica hemorràgica

oriﬁcis nasals i/o la boca (epistaxis) es considera força
característic, (Fig. 3) però tampoc es veu sempre.
El virus provoca hemorràgies internes i afecta el fetge.
Això fa que s’acumulin substàncies tòxiques a l’organisme
del conill que li poden provocar un quadre clínic neurològic
com depressió, convulsions, incoordinació motora, contracció de la musculatura del coll (opistòtonos) i crits.

Es tracta d’una malaltia molt contagiosa provocada per un
calicivirus que només afecta el conill europeu. El virus és
molt resistent a l’ambient i tant el vent com diversos vectors
mecànics, des d’ocells ﬁns a insectes, el poden disseminar a
llargues distàncies. Tot i així, durant la primera onada d’expansió geogràﬁca del virus, la malaltia sempre es diagnosticà primer en conills de granja, això indica que l’entrada del
virus es va deure al moviment d’animals. Posteriorment, el
virus s’expandia als conills salvatges allà on hi havia. El període d’incubació de la malaltia és molt curt i la presentació
acostuma a ser aguda. Això provoca que els animals apareguin morts sovint sense signes clínics aparents i amb una
bona condició corporal. La presència de sang sortint pels

Es considera que després d’una primera onada epidèmica amb gran mortalitat, onades posteriors causaran cada
vegada menys mortalitat. Tot i així, s’observen diferències
importants entre poblacions, que es poden deure a diversos
factors: la variant clàssica del virus no afecta individus joves, fet que permet una ﬁnestra temporal, gràcies a la qual,
si arriba el virus, aquests individus joves queden immunitzats. Això farà augmentar la supervivència d’aquesta classe
d’edat, reduirà la intensitat de l’epidèmia i afavorirà la recuperació de la població a posteriori. D’altra banda, s’ha constatat l’existència d’altres virus molt similars al virus causant
de la MHC que no provoquen mortalitat i confereixen certa
immunitat a la malaltia.
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Fig. 3. Conill de bosc trobat mort amb la malaltia hemorràgica del conill. S’observa congestió ocular amb hemorràgies i epistaxis.

A Europa s’han observat brots de MHC tots els mesos de l’any,
per tant, no es considera que tingui una estacionalitat molt
marcada. No obstant això, s’observa un nombre més gran de
brots durant els mesos d’hivern i l’impacte de la malaltia és
més gran a les poblacions de conills de zones de clima sec. A
Espanya s’han descrit dues situacions molt diferents: unes
colònies de conills han sofert un col·lapse demogràﬁc, mentre que en d’altres la malaltia ha provocat mortalitats baixes.
Així mateix, unes s’han recuperat ràpidament mentre que
d’altres, no. Resulta que les pitjors conseqüències s’observen normalment a les colònies que ja d’entrada eren menys
abundants. L’explicació potser rau en el fet que la mortalitat
natural del conill ja és de per si força elevada, un 60% anual.
Això fa que la taxa de renovació d’individus sigui molt alta i
contínuament s’incorporin individus susceptibles a la població.
Si a la taxa de mortalitat normal s’afegeix una mortalitat extra deguda a la MHC, hi ha un llindar de la densitat de conills
per sota del qual l’impacte d’altres factors reguladors de la
població és més gran, factors com per exemple els depredadors generalistes com la guineu o un hàbitat no suﬁcientment favorable.

de malaltia o mort), a vegades, també ens arriben casos de
pasteurel·losi, malaltia bacteriana que causa principalment
pneumònies. Cal destacar una consulta interessant arribada aquest any. Des de la societat de caçadors d’Alcoletge i a
través del Cos d’Agents Rurals ens preguntaven què eren els
punts blancs que trobàvem al fetge d’un nombre important
d’individus (Fig. 4) i si es podien menjar aquests animals.
Les taques blanques als fetges eren causades per un paràsit
(coccidis, per això la malaltia es diu coccidiosi hepàtica). No
és una zoonosi, però el fetge s’ha de rebutjar o decomissar,
no és apte per al consum humà. La carn, però, sí que es pot
consumir. No passa res si els caçadors manipulen aquests
animals. El que cal tenir en compte, senzillament, és que el
fetge s’ha de rebutjar. Si el fetge està molt afectat és molt
probable que l’animal estigui prim. Dit això, hem de saber
que hi ha altres malalties dels conills i les llebres que causen
taques blanques al fetge i que sí són zoonosi, és a dir, malalties transmissibles a les persones, com per exemple la yersiniosi, la tularèmia o la salmonel·losi. Per tant, si es veu que
apareixen conills amb taquetes blanques al fetge, és millor
fer-los analitzar abans de consumir-los.

La nova variant del virus de la MHC

Conclusions

La mala fortuna del conill i de tots els que depenen d’ell no
sembla tenir ﬁ. El 2010 es descriu a França una nova variant
del virus de la MHC que, a diferència de la clàssica, també
afecta els individus joves. El 2011 va entrar a la península
Ibèrica i el 2013 en l’àrea de distribució del linx ibèric i l’àliga
imperial. De fet, l’efecte d’aquesta nova variant del virus a les
poblacions de conills ja s’ha pogut notar en la davallada de
l’èxit reproductor del linx.
Altres malalties importants
Els conills de bosc a Catalunya no només moren de mixomatosi o de malaltia hemorràgica del conill. Al nostre servei de
diagnòstic anatomopatològic (servei de diagnòstic de causes

Un dels factors que ha jugat en contra de la recuperació del
conill ha estat la manca de rigor cientíﬁc a l’hora de prendre decisions sobre l’estratègia de gestió. De fet, podríem
parlar només de males decisions de gestió, ja que d’estratègia
n’hi ha hagut poca. No volem ﬁnalitzar aquest article sense
explicar-vos una experiència dirigida a la recuperació del
conill en una zona determinada que es va dissenyar amb rigor
cientíﬁc. Es tracta d’un pla que es va aplicar a la província de
Sevilla, en el marc de les mesures mediambientals compensatòries de la construcció d’un embassament en una zona
amb presència d’àliga imperial. L’objectiu principal d’aquesta experiència va ser afavorir l’establiment d’una població
estable i més abundant de conill a partir d’una única introducció d’animals. És a dir, una de les premisses d’aquesta
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experiència va ser que no fos necessari fer repoblacions
posteriors ni periòdiques per mantenir el nucli poblacional.
D’una banda, es van crear uns nuclis controlats amb densitat alta de conills, mitjançant caus artiﬁcials i tanques per
controlar la sortida dels animals i l’entrada de depredadors
terrestres durant els primers dies post alliberament. D’altra
banda, es van fer millores de l’hàbitat al voltant d’aquests
nuclis amb l’objectiu d’afavorir la dispersió natural dels
conills a partir dels nuclis controlats. Amb aquests dos eixos
clau, l’èxit de l’experiència va ser realment encoratjador. En
només quatre anys l’abundància relativa de conill a la zona
es va quadruplicar i la dispersió natural va arribar a més de
500 metres dels nuclis controlats.
En base a les poques experiències ben dissenyades per
valorar l’eﬁcàcia d’unes mesures de gestió conegudes ﬁns
ara, hem de pensar que la clau per la recuperació del conill

Hem de saber que hi ha
malalties dels conills i les
llebres que causen taques
blanques al fetge i que sí són
zoonosi, és a dir, malalties
transmissibles a les persones.
Agraïments:
Vull donar les gràcies al Cos d’Agents Rurals, als directors i
guardes de les re¬serves, a la Federació Catalana de Caça, a
caçadors i a particulars per haver-nos remès animals malalts
o morts, per poder estudiar-los, durant tots aquests anys.
Sense ells seria impossible dur a terme un correcte seguiment sanitari de la fauna salvatge. També vull donar les
gràcies a la Subdirecció General d’Ac¬tivitats Cinegètiques
i Pesca Continental del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb la que el SEFaS manté un contracte per a la realització d’anàlisis i estudis dins del marc del
seguiment sanitari de la Fauna Salvatge a Catalunya.
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blancs) per coccidis (Coccidiosi hepàtica per Eimeria stiedae).
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Becada
passió

Per Daniel Camacho Mejias
Tècnic Superior en Gestió i Organització dels
Recursos Naturals i Paisatgístics

Analitzem el
perﬁl becader
A becada passió parlarem amb els becaders/es de Catalunya
i intentarem conèixer diferents punts de vista, caçadors/es de diferents edats i indrets del nostre territori.
A les entrevistes hi haurà caçadors de tot tipus, alguns que es
belluguen molt, caçadors clàssics, moderns, amants de les tradicions, amants de les noves tecnologies,... Pretenem fer un estudi
entre tots i analitzar els diferents punts de vista, les races de gos
més utilitzades, armes, accessoris,... i les maneres de fer i de viure
la caça de la becada. L’objectiu és posar en comú una mateixa aﬁció: la caça de la becada.
Seguim amb 2 becaders de generacions i zones diferents.
Esperem que gaudiu de les paraules d’aquests companys.
Si voleu participar en aquest estudi podeu enviar un correu
a cinegeticat@cinegeticat.cat posant a l’assumpte: becada passió.

Gabriel Crespo Esplugas.
44 anys, Sabadell
(Vallès Occidental)
Des de quan caces becades? Per què? Des dels 17 anys. Jo sóc
caçador i estic molt orgullós de ser-ho. M’agrada el respecte al bosc, a la fauna i, sobretot, m’agrada la becada i la seva
caça. És un animal que m’apassiona i que respecto per sobre
de tot. A més, caçar-lo em permet estar amb un gran amic,
el gos.

M’agrada el respecte al bosc, a
la fauna i, sobretot, m’agrada
la becada i la seva caça.
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Amb quina raça de gossos caces becades? Continental o britànic? Amb quants gossos caces? Gènere i edat dels gossos?
Els teus assistents tenen pedigrí i estan censats?
Amb setter anglès. M’agraden els gossos tant continentals
com britànics, però avui caço amb britànics. Caço amb dos
gossos al matí i dos gossos a la tarda. La becada és un animal
molt llest i es necessiten gossos que estiguin en bona forma
i que caminin molt, per això, i perquè a vegades caço dos dies
a la setmana, només els faig treballar un matí o una tarda.
Caço amb mascles al matí i femelles a la tarda. Les edats dels
meus gossos van des dels 18 mesos ﬁns als 3, 6 i 8 anys. Tots
els meus gossos tenen pedigrí i tots estan censats.
Quina és la qualitat o virtut indispensable que ha de tenir
un bon gos becader? Enumera i explica les tres més importants. Primer de tot, per mi, un gran gos de becada ha
de tenir passió per la caça. Ha de tenir molt bons “vents” i
saber-los treballar. Ha de tenir una mostra poderosa, una
mostra elegant i, sobretot, una mostra ferma, molt ferma.
Un bon gos de becada ha de tenir una gran envergadura de
cerca, acompanyada sempre, com he dit, d’una gran mostra.

Quins aparells o estris fas servir per caçar becades? Esquella, GPS, cercapersones, cap…?
Bé, vaig començar amb esquella i a mesura que em
vaig anar fent gran vaig seguir amb cercapersones, ja que no sentia tant l’esquella. Avui faig servir el cercapersones i el GPS.
Penses que s’hauria de restringir la caça de
becades amb les noves tecnologies? Per què?
La caça de la becada i la tecnologia són compatibles? No! Jo, com a caçador i, més concretament,
caçador de becades m’he trobat, per gràcia o per
desgràcia, amb gossos que al cap de set o vuit
anys han quedat sords. He perdut alguns gossos
per distraccions meves i, a vegades, dels mateixos
gossos i no els he trobat ﬁns passades cinc o sis
hores. Tant per mi com pel gos són hores que es
fan eternes i en què es té un gran patiment. Actualment sé que amb l’ajuda del GPS això no em
passa. Tinc una gossa, la Lena, que va néixer sorda. Avui dia, gràcies al GPS pot caçar amb tota la
tranquil·litat del món ja que jo, el seu amic, mai
la deixaria perdre’s. Per tant, crec que sí que són
compatibles, i molt, la caça de la becada i la tecnologia.
En quants vedats caces? Quants dies a la setmana surts a caçar, per norma general?
Caço en tres vedats. Caço tots els dies que m’ho
permet la feina. És bastant imprevisible. Tant
puc sortir tres vegades una setmana i la següent
només una o cap, depèn.
Aquets últims anys penses que hi ha hagut
un declivi o una disminució de becades en els
vedats on caces? Creus que hi ha més caçadors que cacen becades? Creus que és una
qüestió relacionada amb la meteorologia?
Penso que no. Crec que la becada, com tota espècie pura, cada vegada aprèn més, es torna més intel·ligent, més desconﬁada i per això aquesta caça
m’agrada més. Cada vegada el repte és més gran i
més intens. És molt més difícil caçar-la i més encara abatre-la. Tinc molts amics que cacen conills i
porcs senglars i ells sempre veuen becades.
Més caçadors de becades, més? Bé, no sé què dirte, hi ha molta gent que en parla molt de la becada, però ser caçadors de becades… Un becader
ha de ser un gran esportista, un gran atleta i, sobretot, un gran amant d’aquesta au i dels gossos.
Respecte a la meteorologia, no sé què dir-te.
El que sí sé, és que al lloc on cacem hem notat que
la becada, durant els mesos de gener i febrer i des
de ja fa un parell d’anys, fa grans desplaçaments
de zones en comptes de fer-los petits i ho fa, com
bé sabem, a la nit.

i respecta la becada molt més.
Quina és l’arma que portes per practicar l’exercici de la caça de becades amb gos de mostra? Superposta.
Quina munició (no marca) fas servir? Pots dir el número de perdigó i
grams? Calibre 12 o 20, 9 o 10, 40 i 32.
Has caçat becades a l’estranger? On? Si no ho has pogut experimentar
mai, t’agradaria provar-ho? Sí, a Escòcia.
Has competit en alguna ocasió? T’agrada el format que es fa servir
actualment? Sí, al Campionat d’Espanya. Bé, tot és millorable, però crec
que això és una cosa amb la qual tots hem de col·laborar si volem que
vagi més bé i millor.
Creus que les reunions que es fan entre els clubs i associacions de
becaders en l’àmbit europeu serveixen per alguna cosa? Suposo que
la gent que hi va és conscient de la problemàtica de la becada i, per tant,
deuen arribar a conclusions que poden ser bones per la cacera de la
nostra amiga.
Quin és el nombre anual de captures de becades que penses que és
l’habitual i normal si es caça durant dues jornades a la setmana? No
ho sé company, crec que avui en aquesta cacera tan i tan especial no hi
ha nombre, es tracta, simplement, d’acabar del tot amb la becada, el gos,
la mostra, els nervis del caçador, i la peça abatuda i cobrada pel nostre
amic, el gos. Un nombre? Doncs ho sé. Un llanç ben fet. Personalment
jo, i els meus amics i socis del club sempre diem una becada con todas
las de la ley, vale por cien. No ens ﬁxem en les quantitats.

Caces generalment sol o sempre amb companys?
Acompanyat.
Què n’opines sobre l’evolució els gossos que es
veuen avui en dia caçant becades per Catalunya?
T’agrada? M’agrada molt, però m’agrada més si
és el caçador de becades qui evoluciona
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Sergi Iglesias Vilarrasa
27 anys, La Vall d’en Bas
(La Garrotxa)
Des de quan caces becades? Per què?
Des de fa 8 anys. Des de ben petit que em sento caçador. Vaig
començar amb els “estiragomes” i després l’escopeta de balins, sempre estava caçant. Fins que al ﬁnal arriba el dia que
et pots treure el permís d’armes i tot comença un dia amb
el meu primer tudó, un tord un altre, anar a alguna batuda
del senglar... Fins que et parlen de la becada! Decideixes provar-ho i tot canvia.
Amb quina raça de gossos caces becades? Continental o
britànic? Amb quants gossos caces? Gènere i edat dels
gossos? Els teus assistents tenen pedigrí i estan censats?
Actualment caço amb un setter angles, un “setter de la casa
de vall” , tinc dues gosses, la Negrita i la Dama de 6 i 4 anys
i també tinc dos cadelles que, si tot va bé, intentaré pujar
aquesta pròxima temporada.
Quina és la qualitat o virtut indispensable que ha de tenir
un bon gos becader? Enumera i explica les tres més importants. A banda de les coses típiques en què tots estem d’acord
com la bona mostra, la bona guia, el patró i el cobrament, el
més important per mi i el que més m’agrada és la PASSIÓ,
passió pel treball, passió per la caça. No m’agrada que un gos
ho faci tot a la perfecció, però que no caci prou, que a estones
camini o vagi a remolc dels altres i després, un cop la becada
ha estat localitzada per algun altre gos, faci tot l’espectacle
a la perfecció. Això no em serveix, el que m’agrada es veure
com caça de debò, com es menja les muntanyes i com es deixa
la pell caçant, això es el que em motiva. Si el gos no para de
moure’s i buscar, hi hagi o no hi hagi becades, sempre em ve
de gust sortir a caçar. M’agrada, també, que els gossos batin
molt terreny, que cacin llarg.
Quins aparells o estris fas servir per caçar becades? Esquella, GPS, cercapersones, cap…? Vaig començar amb
esquella, després vaig introduir el cercapersones i ara ja fa
4 anys que caço amb GPS i cercapersones. Em fa estar més
tranquil saber que és difícil perdre un gos. Ara, a més, he pogut abaixar el volum del cercapersones, que era una cosa que
em sabia greu pel gos, que hagués que suportar aquell soroll
tan fort a les orelles durant l’estona que dura una mostra,
que pot durar, ﬁns i tot, mitja hora, si es troba la becada molt
lluny, en un lloc de difícil accés o és una becada d’aquelles
que fa una marató per terra amb petites volades i fa que se
succeeixin contínuament les guies i les mostres. Ara, un cop
localitzada la becada, agafo la direcció dels setters guiant-me
pel GPS i els últims 50 metres acabo d’arribar a lloc pel soroll del cercapersones. Personalment, no m’agrada el soroll
que fa, és molt artiﬁcial i, encara que ens ajuda, no m’agrada
anar-lo sentint pel bosc. No sóc dels que el fa servir com una
campana, però respecto que hi fa perquè cadascú és lliure de
fer-ho com vulgui. A banda d’això, porto un parell de càmeres, una a l’escopeta i una al cap, m’agrada fer vídeos per tenir
un record i després penjar-ne algun al meu canal de Youtube
becader sergi.
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El que més m’agrada és la PASSIÓ,
passió pel treball, passió per la caça.

Penses que s’hauria de restringir la caça de becades amb
les noves tecnologies? Per què? La caça de la becada i la
tecnologia són compatibles? No, penso que tothom ha de
caçar com vulgui mentre sigui respectuós amb l’altra gent
que es troba al bosc i amb la becada. A mi per exemple no
m’agrada caçar amb l’arma carregada, no m’entra al cap la
idea de caçar una becada que se m’aixequi dels peus o no
hagi estat mostrada. Només la carrego quan les gosses estan
de mostra i em falta poc per arribar al lloc. Per mi és la millor
manera de fer-ho i, a més, m’aporta seguretat i tranquil·litat.
Ara bé, no per això voldria prohibir que la gent camini amb
l’escopeta carregada o pugui caçar una becada que no hagi
estat mostrada, prou prohibicions tenim ja avui en dia.
En quants vedats caces? Quants dies a la setmana surts
a caçar, per norma general? Tinc alguns vedats, tot i que
sempre n’hi ha algun que visito més sovint i d’altres que els
tinc més abandonats. Caço la becada el dijous i el diumenge
i algun dissabte puntual.
Aquets últims anys penses que hi ha hagut un declivi o una
disminució de becades en els vedats on caces? Creus que
hi ha més caçadors que cacen becades? Creus que és una
qüestió relacionada amb la meteorologia? Crec que va a
anys i també en funció de la zona. Hi ha llocs en què no se
n’hi troben gaires i altres en què n’hi ha en abundància. Crec
que el clima inﬂueix, les becades tenen l’instint de venir a
passar l’hivern aquí, però últimament no fa tant fred com
abans i potser moltes es queden pel camí perquè hi troben
climes més favorables. Amb l’aspecte que crec que hi ha diferència és amb la densitat de les becades, però jo no ho he
viscut. Parlo amb la gent més gran, que caçava becades fa 20

i 30 anys i diuen que ha canviat molt. Des que jo en caço no
n’hi ha gaires, hi ha hagut temporades molt bones, però,
també temporades dolentes.
Caces generalment sol o sempre amb companys? Caço de
les dues maneres, m’agrada anar sol perquè t’has d’espavilar molt més i la becada, així, dóna molt més joc. Si vas sol,
la becada té molts més punts per escapar-se i crec que és
divertit que sigui difícil. També m’agrada caçar amb companys, per poder compartir-ho tot, ensenyar els meus gossos, veure els seus, comentar la jugada, riure...
Per mi una bona temporada és aquella en què hi ha de tot,
jornades sol amb els meus gossos perdut al mig del bosc
i jornades caçant entre amics i ajuntant diferents gossos.
Tot un espectacle!!
Què n’opines sobre l’evolució els gossos que es veuen
avui en dia caçant becades per Catalunya? T’agrada? Crec
que hi ha gossos molt i molt bons, grans especialistes en la
becada, però suposo que és com ha estat sempre. No crec
que la seva evolució hagi estat res fora del que és normal, almenys en els últims anys. Si es compara amb gossos de fa 25
anys, no ho sé, potser la diferència amb aquell temps, en què
estic segur que també hi havia gossos boníssims, és que ara
a molts ens agraden gossos que cacen llarg i remenen molt
terreny. Per tant, busquem línies que tinguin recorregut i vagin més en concordança en aquest sentit. Abans, per falta de
mitjans per localitzar el gos i perquè hi havia més becades,
això no feia falta.

un altre caçador, ﬁns i tot. Caçar-la així no té cap mèrit i el fet
que compti igual que una que ha estat caçada com toca no em
sembla gaire bé. És un concurs de becades, no de tiradors. De
totes maneres, suposo que deu ser molt complicat per els jutges controlar tot això.
Creus que les reunions que es fan entre els clubs i associacions de becaders en l’àmbit europeu serveixen per alguna
cosa? No estic informat del tema.
Quin és el nombre anual de captures de becades que penses
que és l’habitual i normal si es caça durant dues jornades a
la setmana?
No t’ho sé dir, sóc bastant mal tirador, però entre 25 i 30 becades per temporada ho trobo bé, tot i que jo no hi arribo pas.

Quina és l’arma que portes per practicar l’exercici de la
caça de becades amb gos de mostra? Una Benelli semiautomàtica molt vella que deu tenir 35 anys almenys! M’agrada més la caça que les armes.
Quina munició (no marca) fas servir? Pots dir el número
de perdigó i grams? Quasi sempre tiro perdigó del 10 tac feltre de 36 o 40 grams.
Has caçat becades a l’estranger? On? Si no ho has pogut
experimentar mai, t’agradaria provar-ho? No ho he fet
mai, no és una cosa que em cridi l’atenció, respecto la gent
que ho fa, però no ho comparteixo. M’agrada llegir relats de
caça de persones que han anat a caçar diferents espècies
a l’estranger i també n’he llegit de caçadors que han anat a
caçar becades i tot i que passo una estona distreta llegint
l’article no m’agrada la idea. Tampoc conec gaire bé el tema,
però suposo que hi ha diferents maneres d’anar a caçar-les
a fora. Potser a països semblants al nostre, en els quals pot
tenir la seva diﬁcultat, que seria el més normal i el que em
semblaria mes bé i països on deuen estar més agrupades la
caça deu ser relativament fàcil. Però no em convenç gens.
Has competit en alguna ocasió? T’agrada el format que
es fa servir actualment? Fa anys vaig anar dues vegades
al campionat provincial de caça de becada. M’agrada molt
la idea de poder caçar becades en un lloc nou per mi i per
el gos, en un terreny completament diferent al que estem
acostumats. És interessant no conèixer res i haver-te d’espavilar i intentar intuir quins punts poden contenir una
becada amagada. He de dir, però, que no m’agrada que es
pugui abatre una becada revolada, que pot haver aixecat
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la genètica!
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Gossos de rastre
El gos de rastre és el gos de l’escassetat,
la qual cosa no és dolenta de per si, sinó
tot el contrari. Amb poques peces, les
satisfaccions són màximes. Una sola
acció ben executada com trobar el rastre vell, desenredar-lo, arribar ﬁns la
peça, aixecar-la, seguir-la, resoldre els
entrebancs, recuperar-la en les pèrdues
i capturar-la o no és suﬁcient perquè
quedi gravat a la nostra memòria i poder-ho recrear durant llargs períodes
de temps. Tan sols necessitem una peça
i un rastre. Amb tant poc, o tant, som
feliços els que rastregem.
Si a més a més tenim la sort que els nostres gossos de rastre són de raça, ens assegurem caçar amb un mateix estil per
molts any, l’estil de cadascuna. El més
important és poder seguir tenint gossos amb unes característiques i qualitats similars a les dels seus progenitors.

Sabies què...?
La tradició del gos
de rastre ha estat
mantinguda en
aquells països del
nostre entorn, els
orígens dels quals
provenen dels grecs,
romans i sobretot
dels gots. S’enduien
els seus gossos a les
conquestes.
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Uns apunts d’història
A la península Ibèrica ha existit sempre una llarga tradició de caça amb gossos de
rastre. No només al nord de la Península, sinó en tot el territori, tal com explicava
Ortuño: […] la invasión árabe fue el detonante lógico de la masiva retirada de los
sabuesos hacia zonas más seguras, a la par que avanzaban los canes del desierto,
esto es, galgos y podencos. Con la Reconquista volvió a descender el sabueso, sin
que pudiera ya, no obstante, volver a alcanzar las cotas de difusión anteriores. La
desdichada desforestación de España, así como la arabización de nuestras costumbres y la llegada de los Austrias, hicieron el resto.
La tradició del gos de rastre ha estat mantinguda en aquells països del nostre entorn, els orígens dels quals provenen dels grecs, romans i sobretot dels gots. Tots
aquests pobles s’enduien els seus gossos a les conquestes.
Sense ser en absolut exhaustiu, des de la Península van sortir podencs i mastins
acompanyant els Terços de Flandes, mentre que durant la guerra de la Independència, l’exèrcit napoleònic es va endur els seus gossos, igual que van fer les tropes
de Wellington. A més, durant la seva retirada es van endur llebrers espanyols, que
per allà on passaven arrasaven amb totes les llebres que trobaven, tal com explicava al seu llibre Eleazar Blaze (1838).
Els estralls que van patir les gossades dels nobles durant la Revolució Francesa
quasi aconsegueixen exterminar les races de gossos de rastre. Més tard, les dues

guerres mundials també van passar factura a la població canina, que va quedar reduïda a mínims, tant al continent com
a les illes Britàniques.
Les races que coneixem actualment van cristal·litzar a ﬁnals
del segle XIX. Emmanuel Jean Héctor, comte de Le Couteulx
de Canteleu, assegurava que totes les races que podien trobar-se a França provenien de les onze següents: gossos de
Sant Hubert (negres i blancs), Fauve de Bretagne, Grisos de
Sant Lluís, gossos de Gascogne, gossos de Normandie, gossos
de Saintongeois, gossos del Poitou, gossos de Bresse, Griﬀon
de Vendée i gossos d’Artois.
Les quatre primeres eren les Races Reials, de les quals descendien tota resta per haver-les creuat amb briquets i gossos
anglesos. Per als francesos, els creuaments amb gossos anglesos aportaven salut i velocitat.
A Anglaterra trobaríem les següents races: Bloodhound, que
no és més que el Sant Hubert; Foxhound, Harrier i Beagle,
tres races que són en realitat la mateixa i que només es diferencien per la seva mida i l’Otterhound, o gos de llúdriga, del
qual es discuteix si és descendent o antecessor dels gossos
de Bresse.
Potser, arribat aquest moment, hauríem de fer una ressenya dels gossos de rastre que apareixen documentats en diferents etapes al llarg de la història del nostre país, i que
gairebé no tenen res a veure amb l’actual Sabueso Español,
o gos coniller, malgrat que alguns intentin fer-nos creure tot
el contrari.

La primera notícia escrita sobre gossos de rastre de què disposem és la que fa Julián Uría a Los Vaqueiros de Alzada.
De caza y Etnografía (1976), que data de 1100. Es mencionen
també a La Montería d’Alfons XI, del segle XIII. Argote de
Molina descriu el sabueso el 1582 i apareix , també, a Origen y
dignidad de la caza, de Juan Mateos, 1634. Per últim, tot i que
hi ha més documentació, el llibre d’Evero Páginas de Caza,
de 1898, descriu els diferents tipus de sabuesos españoles: els
de Sant Sebastià, els de Santander i els del Pirineu d’Echala.
L’autor deixa clar que podía haber más tipos en otras regiones. Tots aquests diferents, tant en l’estructura com en les
capes (blanca, bicolor o tricolor), així com en la manera de
caçar (en solitari o en canilla).
El 1911 neix la Real Sociedad Canina Española i durant els següents vint-i-dos anys només es registren 12 sabuesos españoles, dels aﬁxos El Cierro i El Campijo. El primer, de Torrelavega i el segon, de Castro-Urdiales. Els sabuesos presentaven
diferents capes com negre i foc, i caoba i blanc.
A partir de la dècada dels vuitanta del segle XX, es realitzen
concentracions, es crea el Club, es redacta l’estàndard i ﬁns
avui. Així tenim el que tenim avui dia. Cadascú que tregui les
conclusions que cregui convenients. Personalment crec que
les línies de senglar s’han recuperat bastant bé, sobre tot pel
savoir-faire d’algun aﬁcionat. Però pel que fa els rastrejadors
de llebre, això ja és una altra cosa. Falten gossos, falta cria,
s’hauria de multiplicar com a mínim per deu el nombre de
ventrades actuals i fer alguna cosa més que deixo a la imaginació dels lectors.

La primera notícia escrita
sobre gossos de rastre de què
disposem és la que fa Julián
Uría a Los Vaqueiros de
Alzada. De caza y Etnografía
(1976), que data de 1100.
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El tenax
Aquest és el nom amb el qual els romans denominaven els
gossos de rastre. Aquesta és la principal qualitat que han
de posseir tots els gossos de rastre, ja que la tenacitat pressuposa tota la resta de qualitats generals que han de tenir
aquests gossos, que són les següents:
1. Olfacte. Perquè sense olfacte no pot ser tenaç.
2. Instint de prendre la presa. Aquest afany de voler matar la presa és el que el fa ser tenaç i perseverant, sobreposant-se a totes les dificultats que li puguin sorgir.
3. Morfologia. No em refereixo a si l’orella ha d’arribar o
no fins la punta de la trufa, a si els llavis han d’estar més o
menys caiguts, etc. Em refereixo a l’estructura física que
ha de donar al gos de rastre per la capacitat de poder perseguir la peça fins la seva extenuació.
Pel que fa a les qualitats particulars que per a molts autors
i articulistes hauria de reunir el rastrejador ideal per a la
caça, són les següents:
1. Bon aixecador.
2. Bon perseguidor, amb bona veu.
3. Una gran finesa d’olfacte.
4. Velocitat per a acurtar distàncies.
5. Suficient lentitud per a desembullar les faltes.
6. Independència, per prendre decisions per si mateix.
7. Disciplina i obediència.
8. Gran tenacitat.
Personalment, crec que el rastrejador de llebre ha de tenir, en el seu grau màxim, tres qualitats que abastarien
totes les altres. La primera seria el nas, és a dir, una gran
finesa d’olfacte, que ha d’estar sempre acompanyada de
la intel·ligència. La segona és el binomi nas-intel·ligència,
indispensable en els gossos de llebre. Això és el que els per-
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metrà realitzar “l’acordió”, ser tan veloç com el rastre ho
permeti i tan lent com les circumstàncies ho requereixin,
acurtar distàncies i resoldre embolics, aixecar pel rastre
vell, sortir amb rapidesa de les pasturades, etc. La tercera,
i no menys important, és l’instint de prendre la llebre, fet
que implica tenacitat i morfologia per poder aguantar la
persecució. No hem d’oblidar-nos de la veu per mantenir
en moviment l’animal.
Una vegada definides les qualitats generals que han de tenir els gossos de rastre i també les específiques per a una
determinada caça, ara només ens queda escollir la raça.

Tenax és el nom amb el qual
els romans denominaven els
gossos de rastre.
Elecció d’una raça
Hi ha molts autors i criadors especialistes en gossos de
rastre que sostenen que les races pures no existeixen, que
totes les races existents són creuaments en major o menor
mesura de les “races mares”. El creuament entre dues races
de gossos de rastre segueix sent un gos de rastre, però no
una raça. Seria el que els francesos denominen briquets.
El perquè dels creuaments i la creació de races noves no
és un altre que el de fer front a una necessitat sorgida, bé
pel tipus de caça a desenvolupar, bé pel tipus de peça que
volem caçar o bé pel tipus de territori on es caça. Aquestes tres circumstàncies precisament seran les que hem de
tenir en compte a l’hora d’escollir al nostre gos de rastre.

Quines preguntes hem de fer-nos a l’hora de triar el nostre
gos de rastre?
La primera és com caçaré? És a dir, la modalitat de caça.
Les resumirem en dues.
1. Caça a força. Modalitat practicada principalment a
França i al Regne Unit, que consisteix a forçar un animal
fins la seva extenuació, amb una canilla de gossos de rastre.
2. Caça a tir. Dins d’aquesta, la modalitat més practicada
en l’actualitat és la caça “a volta”, que pot desenvolupar-se
amb un o diversos gossos. No m’estendré sobre la caça “al
llevant”, la qual no considero una modalitat de caça que
s’hagi de practicar amb gossos de rastre.

Si no es fan bé les coses, les qualitats més fàcils de perdre
durant la cria són aquelles que Le Couteulx qualifica de
morals. Els creuaments han de ser seriosos, judiciosos i
coherents i s’ha de buscar sempre la qualitat. Per tenir un
bon lot o canilla de gossos de rastre s’ha de criar un gran
nombre d’exemplars, s’ha d’estar atent amb els cadells,
controlar la seva alimentació, vigilar els joves, la seva
construcció morfològica, el seu caràcter, els seus aploms,
la veu, etc. i seleccionar, seleccionar i seleccionar. No criar
mai si es té algun dubte.
Si bé els gossos de rastre necessiten poc ensinistrament,
és necessari sotmetre’ls i inculcar-los l’hàbit de l’obediència i submissió quan són joves, cosa que ens evitarà molts
disgustos i problemes una vegada introduïts a la canilla,
de la mateixa manera que l’acarnissament, però això ja és
tema d’un altre article.

La segona és què caçaré? Les possibilitats són conill, llebre, cabirol, senglar o guineu.
I la tercera és on caçaré? Hem d’analitzar els nostres terrenys habituals de caça atenent a la climatologia, a la vegetació i al terra.
Amb tots aquests paràmetres escollirem una d’aquelles races que més s’adaptin a les nostres necessitats.
Cria del gos de rastre
En la cria de gossos de rastre, Le Couteulx de Canteleu, distingia dos tipus de qualitats, les físiques i les morals. En les
físiques es trobarien la constitució, el fons (que és la seva
conseqüència), l’alçada i el caràcter distintiu molt acusat
d’una raça. Les qualitats morals estarien compostes pel
nas, l’instint de caça, la intel·ligència i la veu.
Hauríem de tenir molt en compte totes aquestes qualitats
a l’hora de criar, ja que com més les comparteixin mascle
i femella, més possibilitats d’èxit tindrem. En poques paraules, el vell principi sabuesero no ha perdut cap àpex de
vigència: el mejor sobre la mejor.
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SERRACANYA

PARADÍS DEL CAÇADOR

{

{

Estem al servei dels caçadors des de 1989,
a Serracanya sempre es caça i és ideal per
entrenar als cadells i fer córrer els gossos
adults. Disposem de més de 1400 has. i
estem oberts tot l’any menys Nadal i Cap
d’Any! Serracanya és molt més que un vedat
intensiu, a Serracanya el caçador troba
tot allò que necessita:

- Camp de tir al Plat de sempre: 17 plats a 2’5€
- Camp de tir al Plat Nou: 25 plats a 5€
- Zones de caça individuals o en grups.
- “Ojeos a la carta”
- Recorregut de caça: 6€
- Classes particulars o en grup de tir impartides per
Marcelo Clavero.
- Camp de tir amb arc: amb movioles, nòria, dianes
volumètriques, tir al plat amb arc,... a un preu de 15 €
per persona i dia per usar les instal·lacions.
- PAINT-BALL (boles de pintures): disposem de tot l’equip
necessari i de diferents escenaris per realitzar l’activitat.
Opció A: Partida + esmorzar per 30 €
Opció B: 2 Partides + esmorzar + Dinar per 50€
- Poblat Medieval: Un escenari espectacular enmig del
bosc, amb serveis de l’època i destinat a grups que
vulguin passar una bona estona o una estada més llarga i
viure com es feia abans, recreant-se en la història! El
lloguer del camp és de 5€ per jugador i dia.
- AIR SOFT: en diferents escenaris, una aventura
inoblidable. El lloguer de l’escenari
és de 5 € per jugador i dia.
- Despedides de solters/es, Festes d’aniversari, Dinars
Familiars, Allotjament...

PREU DE LES PECES

... i tot allò que et puguis imaginar,
només ho has de consultar.
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Fem el servei a la
carta
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Perdiu 9’95€
Conill 10’00€
Faisà 12’00€
Guatlla (depèn de quantitats, de 1’32€ a 2’10€)
Colom 2’50€

BANC
BANC
D'ESPERMA
D'ESPERMA
CANÍ
CANÍ
Obert a partir de les 7.30 h del matí
RESERVES: 938 230 100 – 938 230 073
Àrea intensiva: 608 609 641
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Pep: 607
996 218 pep@ serracanya.com
Amadeu: 666 545 380
coto@serracanya.com
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L’ESPUNYOLA
MONTMAJOR

SOLSONA
CARDONA
BARCELONA

SERRACANYA.COM

2 ESCENARIS
ESPECTACULARS
AL BELL MIG
DE LA NATURA...
...ON ES POT VIURE
COM ABANS I ON
LA IMAGINACIÓ
NO TÉ LÍMITS.
IDEAL PER A GRUPS I PER PASSAR
UNA ESTADA DIFERENT!

DEMANA INFORMACIÓ I ELABORA
LA TEVA PRÒPIA AVENTURA.

CALENDARI ENGEGADES GENERALS - TEMPORADA 2015-2016
5 de desembre de 2015 7 peces + esmorzar 75€
6 de desembre de 2015 7 peces + esmorzar 75€
16 de gener de 2016 7 peces + esmorzar 75€
17 de gener de 2016 7 peces + esmorzar 75€
13 de febrer de 2016 7 peces + esmorzar 75€
14 de febrer de 2016 7 peces + esmorzar 75€
5 de març de 2016 10 peces + esmorzar + dinar + sorpresa 110€
6 de març de 2016 10 peces + esmorzar + dinar + sorpresa 110€
19 de març de 2016 10 peces + esmorzar + dinar + sorpresa 110€
20 de març de 2016 10 peces + esmorzar + dinar + sorpresa 110€
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JORNADA TÈCNICA

I Curs Falconeria amb Nocturnes
19 de Desembre
a la Masia Can Cortès
Palau Solità i Plegamans

Per Falconers Federats
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Tornem a treballar per a la falconeria amb la presentació d’un nou curs, Falconeria amb Nocturnes.
Les nocturnes són aus rapinyaires molt diferents de les diürnes en molts aspectes. Aquest curs es basa en el
coneixement d'aquestes aus i en la interacció amb elles. És interessant tant per a l'ocell com per al falconer.
De la mà d'Anna Sánchez, directora del Centro de estudio Naturalmente (dedicat a nocturnes) i autora dels
llibres “El buho nival en cautividad” i “Mente nocturna”, aprendrem com veuen el món aquestes increïbles
aus.
Simón López, de la Clínica Veterinària Zoològic Badalona, també col·laborarà amb el curs. Ens donarà
algunes nocions sobre les malalties més comunes, com es poden prevenir, sobre profilaxi i higiene... Això
servirà tant per les aus diürnes com per les nocturnes.
Horari: de 9:30 a 13:30 h. LA TEMÀTICA SERÀ:
-Anàlisis del comportament de les nocturnes i de les seves particularitats.
-Paral·lelismes i diferències entre aus diürnes i nocturnes per saber com les hem de tractar.
-Criança responsable i adequada, entrenament, les seves prioritats, vol i caça.
-Nivals i nòrdiques, salut i particularitats.
-PUHSP[aHYLTHTI\UJVSSVX\PHTI[V[ZLSZJVTWHU`ZWYLN\U[LZPPU[LYJHU]PK»VWPUPVUZ

Bona muda i millors vols , germà falconer .
Carlos Ros . Delegat de Falconeria de la R.T. de la FCC a Barcelona.

Organitzat per:
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Representació Territorial
de la FCC a Barcelona

Inscripcions al correu electrònic:

carlosros@fedecazabarcelona.com
Més informació al Tel: 635427465

A la Talaia

Per Carlos Ros
Membre de la junta directiva de la societat de falconeria
“Cetreria del siglo XXI” i “Delegat de falconeria a la territorial de Barcelona de la Federació de caça”

Falconeria, informació i formació
La informació i la formació són cada
vegada més importants a tot arreu i
el nostre col·lectiu no n’és una excepció. Tot allò que ens permeti adquirir
coneixements sobre la tinença responsable dels nostres ocells i sobre la
pràctica de la nostra passió ha de ser
aproﬁtat al màxim. Tant els veterans
com els novells hem de tenir la ment
oberta per poder recopilar tota la informació que fa referència al benestar de
les nostres aus.

sim els uns dels altres. Per començar,
en Miguel, d’AYAMA Segutel, ens va fer
una introducció teòrica i pràctica i va
respondre tots els nostres dubtes. Un
dels plats forts del curs va ser la col·locació d´arnès i clip de cola als ocells. És
precisament en aquesta activitat que
es veu la importància de la col·laboració dels companys veterans. Per poder
veure bé com es fa l’operació es van preparar l’exemplar més petit i el més gran
dels ocells.

Animats per aquesta idea, un grup
d’amics va començar el camí. El passat 3 d’octubre, a Palau de Plegamans
(Barcelona), amb el suport de la RT de
Barcelona de la federació de caça, es va
fer el 1r CURS de RÀDIO-TRAKING/
RÀDIO-LOCALIZACIÓ. Va ser el millor
moment per presentar aquest curs, ja
que coincideix amb l’inici d´una nova
temporada i, a més, els primers juvenils
ja estan volant.

Cal destacar la participació del company, i gran falconer, Xavier Franch.
Ens va mostrar, d’una manera molt
pràctica, el procés de col·locació d’un
arnès per a l’emissor a dues aus, un falcó mascle xoriguer americà, Nick, i una
prima d’àliga reial, Khaleesi. Els ocells
van ser aportats per Sergio Godoy i Daniel Jiménez, respectivament.

Es va tractar d’un curs intensiu adreçat
tant a novells com a veterans. Va permetre que ens reuníssim tots i aprengués-

com un curs de guarnicioner, un curs
d´iniciació a la falconeria que pugui
erigir-se com a curs per aconseguir un
carnet de falconer, etc. Per tot això necessitem que tothom s’hi impliqui.
La propera cita ja és al nostre calendari, el 19 de desembre es farà el 1r CURS
DE FALCONERIA AMB NOCTURNES.
El conduirà l’Anna Sánchez, directora
del Centro de estudio Naturalmente,
dedicat a les nocturnes. Podrem saber
i estudiar en profunditat com veuen
el món aquestes increïbles aus. També tindrem Simón López, de la Clínica
Veterinària Zoològic Badalona. López
ens ensenyarà algunes nocions veterinàries sobre les malalties més comunes, nocions de prevenció, proﬁlaxi i
higiene tant de les aus nocturnes com
de les diürnes.
Una salutació i bons vols, germà falconer.

La intenció és que aquest curs sigui el
primer de molts altres i no quedi en
una mera anècdota. Tenim la voluntat de tornar-nos a aplegar i de poder
començar a preparar altres iniciatives

Tot pel senglar, la caça i
la pesca en general
HORARI
de dilluns a dissabte
de 10:00h. a 13:00h.
i de 17:00h. i de 20:30h.

Tel. 973 48 05 55

www.armeriasolsona.com
Ctra. Manresa, 38 bxs, Solsona
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L’objectiu

A veure si s’animen els caçadors
de caça menor a enviar-nos
les seves aventures!

Galeria de fotos dels subscriptors !
Pots enviar les teves fotos a foto@cinegeticat.cat, d’aquesta
manera tindràs l’oportunitat de deixar constància dels teus
èxits cinegètics o ensenyar a la resta de caçadors aquelles
aventures o jornades que més t’han agradat.

Espectacular jornada de la Colla del Porc d’O

Gran dia de l’Andreu, el Kiko i el Manolo

La colla del senglar de Sant Llorenç d’Hortons amb un verro de 128 kg
La colla del senglar de Fontrubí amb
11 senglars i 2 cabirols

Bona llebrada a Coll de Nargó, Jordi, Marc, Jordi, Mateu, Paco, Albert i falta
el Director d’orquestra en David que encara estava caçant
32 Cinegeticat

En Ton amb 5 perdius salvatges caçades
a Vilafant pel seu pare Climent

rc d’Olvan

Laia Sadurní, campiona de Catalunya
de caça menor amb gos
En Botello amb les peces que el van fer
guanyador del campionat de caça menor
a Caldes de Malavella
Magniﬁc exemplar
del Josep Garcia

El Pol ens envia el resultat d’una batuda per danys

En Jordi Molas ens envia la foto del seu ﬁll Nil,
futur cinegètic. Enhorabona!
Al campionat de caça menor amb gos a Cubells
Cinegeticat 33

TU ROPA TÉCNICA DE CAZA

SIMPLE
Ropa de fácil utilización,
anti-rasgaduras y
de fácil mantenimiento.

SEGURO
Protección óptima y
seguridad máxima son
siempre una prioridad.

VIDA
Fabricamos en Europa
en condiciones humanas
y certiﬁcadas y solo
utilizamos productos
libres de contaminación.

Contacte
34 Cinegeticat con nosotros y le dirijiremos al proveedor más cercano · T 981696453 · info@trbl.es
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Us tinc campions,
som-hi cap a casa
No perdeu els vostres gossos
amb simples collars GPS
No malgasteu els vostres diners
en la compra de mapes

Telemetria per a Experts en Caça

Disponible a la vostra armeria
i a Tinyloc www.tinyloc.com
Tel. +(34) 93 7907971
vendes@tinyloc.com
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Fets de caça

Per Miquel Serra Cornet.
Caçador veterà a qui li agrada escriure. Anota diàriament
a les seves llibretes els fets de la seva vida cinegètica.

Bassa del Coll del Forn, senglar acabat d’abatre.

Situacions apurades
No fa gaire temps, tot parlant amb un amic i explicant-nos
batalletes de caça, em va preguntar: –A tu que ja només et
falta un senglar per arribar al centenar, no t’ha passat mai
de trobar-te en una situació compromesa davant d’aquest
animal?
Em va fer pensar una estona, ja que quan s’acumulen tantes
baixes a la consciència i s’han viscut tantes i diferents situacions per abatre tants senglars, és difícil recordar-les totes.
Però n’hi ha un parell que sí que guardo a la memòria.
Potser no n’he viscut més perquè no hi he donat peu. Sempre m’han fet molt respecte aquests animals, s’ha de tenir en
compte que no deixen de ser besties salvatges. Si bé no se’ls
ha de tenir cap mena de por, ja que amb l’arma als dits tens
totes les de guanyar, sí que se’ls ha de tenir respecte. La reacció de qualsevol animal, sobretot si és salvatge, és del tot
imprevisible.
El que explicaré va passar el dia 11 de novembre de l’any 1990,
el dia anterior havia plogut tot el dia i per això, aquell matí,
a Besora, es va decidir anar a buscar rastres. Els que havien
anat al cantó de La Coma i Clot de les Fonts ens van dir que
hi anéssim, que gairebé tenien tots els senglars envoltats. Els
de dalt ens vam reunir al Coll del Forn, ens vam repartir pa-
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rades i tothom va marxar a la seva. A mi em van destinar a la
bassa del Coll. Amb els companys de les parades veïnes, vam
decidir on posar-nos per tapar-ho millor, i no fer-nos mal.
Quan tothom va ser al seu lloc, vam aviar els gossos, que de
seguida es van posar a lladrar als senglars.

Abans que m’atropellés, en
unes dècimes de segon vaig
haver de decidir què feia. O bé
esperava a tocar-li el cap amb
el riﬂe o bé el deixava passar.
La cacera es va posar en marxa. Al racó on em trobava abans
hi van espetegar dos trets, m’hi vaig acostar una mica i em
vaig situar a dalt del pla, al darrere d’una gran mata de boix.
Vaig sentir, aleshores, la fressa d’un animal que venia al galop i el vaig veure a uns 40 m. Un tros més avall, es va parar
en un indret on hi havia falgueres.
Jo vaig apuntar, però no vaig disparar, ja que no el veia gaire
bé i no volia tocar el company que hi havia allà a sota. De
cop, va pujar el marge en direcció cap a mi. El vaig apuntar al
cap i vaig disparar, però no va caure, va seguir amunt, cap a

on era jo. Vaig tornar a disparar, però res, li vaig disparar un
tercer tret i l’animal continuava. Com que estava en el període de transició del carregador de 4 o 2 bales, no sabia quantes
n’hi havia a l’escopeta i amb tot això la fera ja era a 15 m.
Quan va sortir el quart amb el senglar a pocs metres de mi,
em vaig veure salvat. Abans que m’atropellés, en unes dècimes de segon vaig haver de decidir què feia. O bé esperava
a tocar-li el cap amb el riﬂe o bé el deixava passar. Com que
no ho veia clar, vaig fer un salt cap a l’esquerra i vaig fugir de
la seva trajectòria tot mirant de reüll la fera. Per sort, vaig
veure que seguia el seu trajecte. Quan el vaig tenir a pocs
metres, vaig apuntar-lo i vaig deixar anar un tret i aleshores
sí, va caure a plom. Al terra va espernegar una estona mentre
mossegava l’herba amb ràbia, ﬁns que va quedar ben mort.
Era un verro, un bon exemplar que devia fer uns 90 kg.
En aquella situació vaig dubtar molt, des del moment en què
l’animal estava a 40 m i jo no sabia si venia cap a mi. Els primers trets van semblar no haver-lo tocat per la manera en
què pujava cap a la meva posició, però dos el vaig encertar,

un li va anar al peu de davant i un altre, no sé si d’un rebot, li
va entrar a la cuixa. Aquests no el van matar, però és evident
que li van fer mal. Els meus dubtes van continuar ﬁns que
després del quart tret, vaig haver de saltar perquè si no, se
m’hauria endut amb ell.
Amb el dolor que li devien fer les ferides dels meus trets, tenia tots els motius per atacar-me, però sé que ell no ho volia
pas fer, ni tan sols sé si relacionava aquell dolor amb la meva
presència.
Una altra situació que recordo, va passar-me el 21 de novembre del 1999, també caçant amb la colla de Besora-Vidrà. Havíem decidit que anàvem a caçar a la zona del Borbao. Amb
el Joan, un amic de Sant Antoni de Calonge la dona del qual
treballava amb la meva a l’hospital de la Vall d’Hebron,
vam decidir apuntar-nos a anar a les parades noves de La
Cau. Hi vam anar amb un altre amic, el Melitón, i vam deixar
el meu cotxe a Besora. Mentre ell i el Felip, que també va
venir amb nosaltres, es van quedar a dalt, amb el Joan vam
anar a fer les últimes parades de sota. Vaig deixar, primer, el

Bassa del Coll del Forn, el mateix senglar.

Arribada dels gossos que van mossegar el senglar dels collets de baix de La Cau.
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Fets de caça | Situacions apurades

Joan i jo vaig fer l’última.
Encara que no l’havia fet mai, no em va costar trobar-la, no
era pas gaire llarga. Hi havia, però, moltes feixes i, per tant,
molts angles morts. Vaig triar quedar-me al costat d’un roure
enfonsat a mig metre de l’última feixa, on hi havia un replà
per recolzar-me a l’arbre.
Cada gosser va deixar anar els gossos per la seva zona, de seguida uns van marxar amb rastre i uns altres van començar
a empaitar. De seguida en vaig sentir uns que avisaven que
venien cap allà. Aviat vaig sentir alguna cosa que transitava
per la baga i vaig pensar que devia ser el senglar. Aleshores
vaig sentir una tensió màxima. Va espetegar primer un tret
i després tres més de seguits i vaig pensar que el Joan havia
abatut algun exemplar. Em vaig sorprendre quan els gossos
van arribar al racó i el porc, que estava aturat en unes bardisses, va continuar la marxa. De seguida el vaig veure caminant per sobre de les últimes feixes que domino i era un bon
exemplar. El vaig buscar amb el punt vermell i el vaig trobar
de seguida, el vaig seguir un tros i vaig disparar abans d’arribar a un roure. L’animal va continuar caminant 4 o 5 metres
sense fer ni cas. El vaig tornar a apuntar, va fer mitja volta
i va començar a baixar cap a mi. Vaig tornar a tirar i ell va
encaixar el tret, va caure, però es va tornar a aixecar. Quan
el tenia a 6 o 7 metres, el vaig tornar a apuntar i, ﬁnalment,
va caure i s’hi van tirar tots els gossos a sobre. Era un verro
de més de 90 kg, molt ben armat, que duia el joc d’ullal i esmoladora del costat esquerra trencats, com si hagués caigut
d’algun cingle.

Auto foto amb el senglar dels collets de baix de La Cau.
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Senglar dels collets de baix de La Cau.

He pensat molt en aquesta escena durant la meva vida, he
rebobinat la seqüència molts cops, he analitzat els fets i he
arribat a la conclusió que aquell animal un cop ferit va embogir i va venir cap a mi. Sort que se li va acabar la gasolina
abans d’arribar. Jo, per això, ja tenia preparat un pla B, que
era protegir-me amb el roure, un cop acabada la munició.
Però, en realitat, no sé el que hauria passat.

Coto intensivo
Sogaña
- Sueltas de codorniz individual o grupos
- Sueltas de perdiz roja
- Sueltas de faisán
- Tiradas de palomas
- Sueltas de conejo de monte
- Ojeos de perdiz por grupos a su medida
Servicio de restaurante
- Almuerzos y menús para cazadores
VALL-LLEBRERA
A 1 h de Barcelona
A 30’ de Lleida
A 1,45 h de Zaragoza
A 1,30 h de Tarragona
A 1 h de Andorra

Información:
Tel. bar 973 400 428 - 973 400 002
Tel. móvil 608 938 077
cotointensivosoganya@gmail.com

PRESENTA LES ASSEGURANÇES

PREMIUM CAT i PREMIUM CAT G
que cobreixen més d’ 1.000.000€

La millor assegurança
pel caçador federat
En cas d’accident
de caça teniu
un nou servei:
el telèfon d’urgències
24 hores
917 371 348

* Si voleu més informació contacteu amb la seva
repressentació territorial de la Fedeació Catalana de Caça.
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Caça sense fronteres

Per Abel Carretero

Descobrint Maurici
El passat mes de setembre vam tenir la sort d’emprendre un
viatge de caça una mica diferent del que sol ser habitual. Va
ser, com a mínim, diferent dels viatges que estem acostumats
a fer. La nostra destinació va ser la república de Maurici, una
petita illa d’uns 2.000 km2 situada enmig de l’oceà Índic, a
prop de Madagascar i, pràcticament, a l’altura del Tròpic de
Capricorn, fet que assegura un clima més que favorable i
agradable durant tot l’any. Era dilluns 22, cap a les 4 de la tarda quan l’avió de la companyia Emirates es va enlairar des de
Barcelona rumb a Dubai, ciutat on vam fer una escala d’un
parell d’hores. Allí vam agafar el segon avió, aquest amb destinació a Maurici. El vol va durar, igual que el primer, unes 6
hores, el temps suﬁcient per poder descansar una estona i
no arribar sense haver dormit gens. Érem tres famílies, onze
persones en total, els Carretero, els Losa i els Serra.

A primera hora del matí ja érem allà. No havíem tardat ni
24 hores des que havíem sortit, per això tampoc no va ser
un viatge excessivament pesat, almenys per mi. A l’aeroport
ja ens esperava l’organitzador de la cacera o, dit d’una altra
manera de Le Chasseur Mauricien. Va ser llavors que vam
anar cap a l’hotel per començar la nostra estada a l’illa. En
arribar, vam quedar parats. Era un gran complex hoteler a
primera línia de mar, de fet, des de la meva habitació podia
veure el mar molt a prop. La primera missió va ser, doncs,
instal·lar-se a les habitacions i deixar les maletes i tot l’equipatge. Tan bon punt ho vam haver fet, vam anar directament
a dinar. Amb el menjar dels avions i les dues hores de diferència horària que hi havia, ja no sabia quan hauria hagut
de menjar. Al ﬁnal em guiava més per la gana que tenia que
no pas per l’hora que era.
El primer dia ja vam anar una estona a la platja, va ser a la
tarda. Quan vam arribar estava plovent, però aviat el cel es
va aclarir i el sol es va deixar veure i va lluir intensament.
Era el moment en què aproﬁtàvem per anar a la platja i començar a relaxar-nos i deixar-nos bronzejar , amb crema solar i precaució pels rajos ultraviolats. Així és com vam passar
el primer dia de les nostres vacances a Maurici. A la nit vam
marxar a dormir d’hora, ja que l’endemà, dimecres, començaríem a caçar molt d’hora. De fet, a les 6 del matí ja era de dia,
però a les 6 de la tarda es feia de nit, motiu pel qual calia
aproﬁtar les hores de llum que teníem.
A les 6.30 h del matí ens vam trobar tots a la cafeteria per
esmorzar alguna cosa i prendre un cafè. A les 7 sortíem cap
a la ﬁnca on caçaríem aquell matí. Ens dedicaríem a la caça
menor: faisans, coloms, tórtores i alguna llebre. La ﬁnca era
preciosa, d’una banda, era un terreny molt pla i amb poca
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herba, semblant a la Mancha i, de l’altra, hi havia unes plantacions de canya de sucre que, segons sembla, és una zona
on hi habiten molts faisans. Ens vam dedicar a caçar escopeta en mà caminant per les canyes i pels plans, esperant que
s’aixequessin els faisans i les llebres. També se’ns va aixecar
algun porc senglar. La veritat és que va ser un matí d’allò més
divertit. Vam gaudir caçant i ens vam divertir molt, que és el
més important en aquestes ocasions.

A la nit vam marxar a dormir
d’hora, ja que l’endemà, dimecres, començaríem a caçar molt
d’hora.
Havent acabat el matí vam tornar a l’hotel a dinar, ja que
dues de les persones que viatjaven amb nosaltres, la Fina Serra i la Tania Carretero, ma germana, s’hi havien quedat. Així
podríem compartir les impressions amb elles mentre menjàvem. Només acabar vam marxar novament, en aquest cas a
una altra zona de caça en què planejàvem caçar el cérvol típic de l’illa, el Rusa. En aquesta ocasió sí que vam anar-hi tots
onze, repartits entre els tres cotxes, un per caçador, que hi
havia. Nosaltres vam anar amb en Thierry, un jove caçador
molt simpàtic i agradable. Segons ens va dir, no havíem de
tenir cap problema per trobar un bon trofeu i poder disparar.
La cacera del cérvol va ser bastant emocionant. En baixar del
cotxe vam començar a caminar cap a un lloc en què vam veure’n uns quants amb els prismàtics. Però en apropar-nos-hi

ens vam adonar que no eren tan grans com crèiem. Per tant,
vam seguir buscant-ne de millors. Després de caminar una
estona més i passar per l’interior d’una zona selvàtica per on
baixava un riuet i en què hi havia unes acàcies altíssimes,
en Thierry va veure un grup de mascles que semblaven bastant grans. Realment no vam tardar gaire a acostar-nos-hi.
Es tractava de quatre cérvols, un dels quals, enorme. De fet,
era tan gran que no el podíem disparar (la llicència tenia un
límit de 34 polzades, i aquest les superava). Per aquest motiu
ens vam ﬁxar en el segon més gran. Ja el teníem localitzat.

i no s’havien adonat que tenia una punta trencada. De totes
maneres, també era un bon trofeu. Per tant, vam sortir tots
contents i amb la feina ben feta. Ja s’havia acabat el nostre
primer dia de caça amb èxit. Què més podíem demanar?

Va començar a caminar i a
trotar. Per un moment ﬁns i tot
el vam donar per perdut.

La qüestió era que estava estirat a terra, de manera que no
li podíem veure perfectament les banyes. En Thierry va decidir esperar ﬁns que s’aixequés per veure’l bé i poder decidir
si ﬁnalment era l’escollit per disparar. Vam estar una bona
estona esperant, potser més de mitja hora, ja que semblaven
estar molt relaxats. Però de sobte, sense cap motiu aparent,
el grup es va aixecar. Ens va sorprendre ﬁns i tot a nosaltres.
Quasi sense tenir temps, vam analitzar el nostre objectiu
i vam obtenir el vist i plau d’en Thierry. El cérvol, però, no
s’aturava. Va començar a caminar i a trotar. Per un moment
ﬁns i tot el vam donar per perdut. Tanmateix, igual que s’havia aixecat sobtadament, es va aturar un moment, i aleshores, el meu pare va aproﬁtar i va disparar. Afortunadament
el va tocar, i el cérvol va caure i no es va aixecar més. Així va
ser la cacera del Rusa aquell dimecres a la tarda.
Igual que nosaltres, els altres dos caçadors, en Chemari i en
Jaume, també havien abatut els seus exemplars. Al camp mateix vam prendre mesures i vam arribar a la conclusió que
el d’en Chemari i el del meu pare eren força grans, molt semblants pel que fa a la puntuació. El d’en Jaume semblava un
pèl més petitó. Sembla l’hi havia disparat ja quasi sense llum

L’endemà, dijous, també vam anar a caçar, però només a la tarda i només senglars. A Maurici hi ha una espècie de senglar
autòcton, així que també vam aproﬁtar per tirar-lo. Al matí,
vam tenir temps lliure. Evidentment, vam anar a la platja a
prendre el sol i a relaxar-nos per aproﬁtar el bon temps que
feia. A més, vam aproﬁtar per fer algunes activitats aquàtiques com caiac i pedaleig. Després de dinar tocava anar a
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caçar un altre cop, però aquella tarda jo no hi vaig anar i em
vaig quedar a l’hotel. Com que al matí havia estat a la platja
em va agafar una mica de mandra i al ﬁnal em va vèncer. Al
vespre, quan els caçadors van arribar els vaig preguntar com
havia anat. El meu pare i en Jaume havien caçat el seu exemplar. El senglar, per cert, era molt petit. Al principi pensàvem
que era una broma, ﬁns i tot, però no! Els senglars d’allà no
són tan grans com els aquí. En Chemari havia fallat un parell
de trets i va haver d’esperar a dissabte per tenir novament
ocasió de tirar-ne un altre.

La resta de dies i de moments ens vam dedicar a estar a la
platja i a fer una mica de turisme per l’illa. Vam anar a Port
Louis, la capital de Maurici i a molts altres llocs interessants
i bonics de veure. També vam fer esquí aquàtic, una activitat molt divertida i més difícil del que sembla. Vam aproﬁtar
també per anar a l’spa de l’hotel a fer-nos uns massatges i a
la sauna. Es tractava de buscar activitats per fer i no caure
en la monotonia de no aixecar-se de la gandula de la platja. I
això és el que vam fer!
Dissabte a la tarda vam tornar a caçar. La zona era la mateixa
en la qual ja havíem estat caçant els faisans dimecres al matí.
Nosaltres, en aquest cas el meu pare i jo, vam anar un altre
cop amb en Thierry a un lloc on hi havia una caseta de fusta que dominava un gran camp d’herba que els senglars freqüentaven. El cert és que al principi no vam parar de veure
animals, cérvols a desenes, faisans, llebres i algun altre tipus
d’ocell. Vaig gaudir molt només de veure tants animals passar
per davant meu sense que ells em veiessin. Va ser també una
bona ocasió per fer fotos tranquil·lament. Però els senglars
no apareixien i a poc a poc s’anava fent fosc. En Thierry perdia la paciència perquè acostumaven a venir, generalment,
quasi de nit. Però aquella tarda no semblàvem afortunats.
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Després de dues hores allà asseguts sense veure cap senglar
i quan ja era quasi fosc, vam decidir rendir-nos i llençar la
tovallola. Vam donar la cacera per acabada. Quin remei!, vaig
pensar. Però quan ja quasi marxàvem va aparèixer un grup
de quatre senglars que es va posar a pasturar a uns 100 metres de nosaltres. Els vèiem, però ja era massa fosc. Després
de diversos intents fallits per poder distingir alguna cosa a
través de la mira del riﬂe em vaig rendir. Fins i tot em plorava
l’ull dret a causa de l’esforç, infructuós, que havia fet per la
mira. En Thierry se’ls mirava amb els prismàtics. Ell tampoc
no ho veia gaire clar. Al ﬁnal vam decidir baixar de la caseta
i intentar apropar-nos-hi a nivell del terra. La intenció era
bona, però quan ja érem a pocs metres ens van veure i van
fugir. Finalment no vaig poder disparar, però vaig gaudir de
la cacera de totes maneres. Va ser, sens dubte, una molt bona
experiència. Ah!, i en Chemari va poder caçar el senglar que
li havia quedat pendent.
Els altres dies també els vam aproﬁtar, bé per posar-nos
morenos o bé per visitar altres zones de l’illa. En general, va
ser un viatge fantàstic. Vam poder practicar la caça, una de
les nostres passions, i combinar-la amb el descans i el gaudi
d’una illa preciosa, amb unes platges de sorra blanca i aigües
cristal·lines que res no pot envejar a altres illes caribenyes
famoses. La veritat és que la gent, a més, va ser molt amable
i simpàtica amb nosaltres, cosa sempre d’agrair quan viatges
per nous països. En general, les sensacions que em va transmetre Maurici són molt positives, bona gent i uns paisatges
increïbles, amb uns contrastos entre la costa i l’interior dignes de veure i d’apreciar. En deﬁnitiva, un dels millors viatges de la meva vida.
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Depredació

Per Albert Roura Simó
Gestor de fauna i guia d’espais naturals, president de la UETA.
Participa activament en diferents àmbits del trampeig.

La caça amb parany

Benvolguts lectors,

És un plaer poder escriure unes línies a tall d'introducció per aquesta publicació. La veritat és que no sé per on
començar, ja que el que suposa escriure, per mi, és molt més que capturar una guineu o una garsa.
Penso que actualment hi ha una concepció errònia del que realment és el trampeig. Generalment, a Catalunya
s'associa l’expressió caça amb parany a la captura de guineus, raboses, guilles o com es vulgui anomenar-les, però
no, el trampeig és molt més que això i no només és la meva opinió, sinó que així ho consideren, també, tots els
països excepte el nostre… Cal dir, però, que a poc a poc està començant a canviar aquesta concepció gràcies als
esforços de diferents col·lectius com la Associación de Tramperos de España, entre d’altres.
No vull entrar en les diferents concepcions de caça amb parany que podeu tenir cada un dels lectors, tot i que
m’agradaria poder iniciar un debat sobre aquesta idea amb cadascun dels lectors en persona. El que vull fer aquí
són quatre pinzellades del que és per mi, per molts companys de diferents països i com la tracta la legislació internacional.
La deﬁnició de caça amb parany és, segons els acords internacionals de captura no cruel, la següent: "Capturar o
intentar capturar mitjançant un estri una espècie animal salvatge." (Aquí no es deﬁneix l'objectiu ﬁnal d’aquesta
caça).
És a partir d'aquesta deﬁnició que sorgeixen les diferents variants de captura segons la ﬁnalitat que tenen.
Aquestes són el control d'espècies exòtiques invasores, el control de predadors cinegètics, la captura amb ﬁnalitats de conservació, la gestió de la biodiversitat i el control de danys periurbans. Aquestes variants són les que
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deﬁneixen el que és el trampeig. A partir d’aquí, cadascú decideix, d'acord amb l'objectiu del projecte, quina és la
que s’aplicarà.
Si ens centrem en l'àmbit cinegètic, que és el que suposo que més interessa als lectors, cal dir que ja és vigent el
decret de control de predadors cinegètics i espècies exòtiques invasores. Per tant, ja s’ha fet un petit pas més reconeixent aquest punt, que ha de seguir evolucionant cap a la realització d'exàmens i proves estrictes que puguin
formar caçadors de parany realment qualiﬁcats.
Per un el tramper, el més important no ha de ser l'èxit en la captura, sinó el respecte al codi ètic i a la legislació
vigent, encara que no estigui d'acord amb aquesta. Tota negligència esquitxarà el col·lectiu, no només a aquella
persona que la provoqui. Es tracta d'una activitat molt sensible, potser més que la caça i tot i, per tant, el nostre
comportament ha de ser impecable sempre, encara que estiguem sols. Quan faig cursos sempre dic el següent: “El
monte tiene ojos". És a dir, que en qualsevol moment, algú ens pot veure, segur!
El tramper ha d'assumir una sèrie de responsabilitats, ha de seguir unes línies d’actuació i ha de vetllar pel benestar
animal. Qui no es vegi capaç de poder respectar aquest abecedari, val més que no s'hi dediqui, creieu-me. Els caçadors de parany també tenim drets i hem de lluitar per aquests. Volem que les autoritzacions recullin obligacions
com ﬁns ara, però també volem que continguin uns drets bàsics. Si som estrictes amb nosaltres mateixos, podrem
defensar millor l'activitat.
Aquest és un brevíssim resum de què signiﬁca el trampeig, és un món molt interessant en el qual val la pena entrar
i aprofundir. Us convido a descobrir-lo.
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Caça social
Entrevista a la Societat Esportiva
de Caçadors de Roses
Antonio Cádiz, Vicepresident

Com es diu la societat?
Societat Esportiva de Caçadors de Roses. Alt Empordà.
Vedat Social i Federat.
Quin any es va fundar?
Va ser fundada el 14 de juny del 1972. La junta directiva durant l’any de la fundació era la següent: Joan Subirat, president; Joan Bataller, vicepresident i Pedro Palles, secretari.
Actualment, la junta és aquesta: Juan José Gómez, president;
Antonio Cádiz, vicepresident i Luís García, secretari.

L’any 1992 vam assolir la xifra
de 200 socis. Ara, uns 150 socis.
Quins termes municipals comprèn la societat?
El terme municipal de Roses, que comprèn els acotats de
Palau, Port de la Selva i Cadaqués.
Quantes hectàrees aproximades teniu?
3.024,5 ha.
Quants socis sou actualment? Quin any ha estat el que heu
estat més socis i quin és aquest nombre?
Actualment som uns 150 socis. L’any 1992 vam assolir
la xifra de 200 socis.
Quina és la mitjana d’edat dels socis?
La mitjana està aproximadament entre els 50 i els 55 anys,
el col·lectiu està una mica envellit.
Quines espècies cinegètiques teniu?
Perdiu roja, conill, llebre, tudó, faisà, tords, guineu, senglar
i cabirol.
Quines espècies són les que caceu més habitualment?
Les que he dit anteriorment, totes en més o menys mesura.
Les migratòries, segons l’any i les autòctones, depèn de com
hagi anat la cria al nostre vedat.
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Per espècies, quin nombre de captures teniu per temporada?
Espècie

Nom cientíﬁc

Mitjana de captures

Perdiu roja

Alectoris rufa

400

Faisà

Phasianus colchicus

250

Tudó

Columba palumbus

200

Garsa

Pica pica

100

Tórtora

Streptopelia turtur

20

Becada

Scolopax rusticola

30

Estornell vulgar

Sturnus vulgaris

500

Tord comú

Turdus philomelos

300

Conill

Oryctolagus cuniculus

200

Llebre

Lepus europaeus i Lepus granatensis

5

Guineu

Vulpes vulpes

25

Porc Senglar

Sus scrofa

110

Cabirol

Capreolus capreolus

precintes

Són molt complexes les tasques que has de fer com a gestor
de l’àrea privada de caça? Per quin motiu?
Per realitzar una bona gestió hi ha molta feina. Cal fer control de depredadors, fer uns censos ﬁdedignes de la quantitat i la qualitat de la caça que tenim, sembrar els camps i posar menjadores, fer refugis, instal·lar abeuradors artiﬁcials,
netejar punts d’aigua com fonts i rieres i fer una bona repoblació amb mesures de control adients. Però et puc dir encara unes quantes més feines que fem com, per exemple, fer tallafocs, netejar els boscos, fer corriols, etc. Les feines d’oﬁcina
també són complexes. Hem de gestionar la documentació i
els permisos corresponents del Departament per poder dur
a terme les feines de camp abans esmentades.

Hi ha algun aspecte que creguis que es pot millorar?
Crec que es pot millorar donant més informació a la resta
del col·lectiu, d’aquesta manera es fa més entenedor. La gent
no sap tot el temps que invertim per millorar l’hàbitat de les
espècies cinegètiques i els esforços que fem perquè la nostra
aﬁció gaudeixi de bona salut.
Com porteu la relació amb la resta de usuaris del medi
natural?
És complexa, no es respecten els senyals ni les plaques de
batuda del senglar, tampoc es respecten les senyalitzacions
dels campionats. Els caçadors tenim les nostres zones d’ensinistrament per poder treure els gossos i quan la veda està
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tancada no es pot molestar la fauna autòctona. Això vol dir
que no només s’ha d’anar amb compte amb l’àguila cuabarrada, sinó que cal protegir les zones on hi ha les cries de perdiu, els conills, els llodrigons, etc. La llei és per a tothom i no
només pels caçadors. La gent, en general, treu els seus gossos
a passejar per tot el terme municipal durant tot l’any. Jo crec
que això passa per falta d’informació i cal saber que els boscos no són de tots, tenen amo.
Teniu molts problemes de danys d’espècies cinegètiques a
l’agricultura? I problemes per accidents trànsit o per altres
causes? Com ho solucioneu?
Pel que fa a l’agricultura, hi ha pocs problemes. El tema dels
accidents és diferent, de tant en tant n’hi ha algun, sabem
que el senglar és un gran problema per la circulació dels vehicles. Quan ens notiﬁquen algun problema demanem les
autoritzacions pertinents i fem les batudes corresponents,
així la societat intenta resoldre l’assumpte el més ràpid i de
la millor manera possible.
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Hi ha alguna anècdota que t’agradaria destacar?
Una vegada, durant la celebració d’un campionat de caça
menor amb gos i en què tota la zona estava delimitada, els
camins degudament senyalitzats amb plaques, les autoritats
competents avisades i havent rebut el vist i plau d’aquestes
per tenir els permisos, es van presentar dues famílies dins
la zona delimitada a buscar xampinyons. Em vaig acostar
per comunicar-los que estàvem fent una prova de caça i donar-los explicacions i ells em van respondre el següent: Sí, ja
ho hem vist, però no et preocupis, nosaltres controlem i no
passa res. Finalment, després de xerrar amb ells ho van entendre, van venir a esmorzar amb nosaltres al control i van
marxar.
Com veus la vostra societat en un futur?
Malament, ja que penso que, com passa a la resta de societats, de jovent n’hi ha poc i els caçadors ens anem fent grans
i això no es bo ni per a la societat ni per a nosaltres.

CAZA

EN
LOS

PIRINEOS

Noves experiències
i una caça excel·lent

Caça d'isard al Pirineu, en un indret privilegiat on
hi ha la densitat suﬁcient per poder obtenir uns bons
resultats en la caça. Es tracta, sens dubte, d'una
de les millors zones de Catalunya.

Aguaits i acostaments de cabirol en zones
de Catalunya i a Sòria.
Caça de cérvol en zones de Catalunya
i vora la serra de Culebra,
a la província de Zamora.
Aguaits i acostaments de muﬂó i daina
en ﬁnques totalment obertes.
Grans trofeus de cabra hispànica

Batudes de senglar
“Ojeos” de perdiu.

I tot el que puguis imaginar! Només ens ho has de demanar
i els teus somnis cinegètics es faran realitat amb caza en los pirineos.
T'oferim un tracte professional amb un equip humà que té
més de 15 anys d'experiència en l'activitat cinegètica.
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La reserva

Per Daniel Olivera (text i fotos)
Guarda de Reserva de caça

Consells de caça alta muntanya
Si m’ho permeteu, uns consells
Des de la meva humil posició com a Guarda de Reserves de Caça, m’he
permès l’atreviment de donar una sèrie de consells als aﬁcionats, ja siguin veterans o neòﬁts, a la caça per acostament d’espècies d’ungulats
d’alta muntanya. Es tracta d’un recull de recomanacions que, després
de més de dues dècades d’experiència i observació dels hàbits dels caçadors, crec que poden ajudar, d’una banda, a escollir quin és el material
i l’equipament més idoni per a la seva activitat i, per altra banda, quins
són els coneixements bàsics a l’hora d’afrontar el repte de l’acostament
en el medi alpí.
El volum d’aquest recull requereix dividir-lo en dues parts (publicats
en dos números consecutius de la revista):
1. Equipament
2. Coneixements bàsics.

Equipament
La caça d’alta muntanya requereix bones dosis d’esforç físic i resistència. En
comptades ocasions podrem realitzar
un bon acostament i abatre la peça
desitjada a primera hora del matí o després de poca estona d’iniciar la cacera.
Com ja sabem, en la majoria dels casos
això no és així i normalment haurem de
fer llargs trajectes a peu per complicats
relleus i pendents accentuats, trepitjant terrenys plens de rocs inestables
i a la mercè d’una climatologia, moltes
vegades, adversa. És per aquests motius
que convé sempre dur un equipament
de bona qualitat i, sobretot, lleuger. És
cert que la combinació d’aquestes dues
característiques fa que el material assoleixi uns preus realment alts i poc
assequibles per a moltes de les nostres
butxaques, però val la pena. En aquesta síntesi no faré esment de marques
ni models. Aquest aspecte el deixo a la
lliure elecció dels usuaris.

Òptica Els aparells òptics especials per
a l’activitat cinegètica, és a dir, prismàtics, binocles, visors i telescopis poden
ser de diverses qualitats i la nostra tria
dependrà dels diners que ens vulguem
(o ens puguem) gastar. Ara bé, és molt
recomanable, malgrat el seu elevat
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preu, que escollim aparells de gamma
alta. La qualitat d’aquests instruments
resulta evident, cosa que es demostra
en moltes de les situacions que ens podem trobar durant les caceres i en poc
temps agrairem l’esforç econòmic. A
banda dels innegables avantatges que
ens ofereixen pel seu elevat grau de visió, els nostres ulls i la nostra vista en
sortiran beneﬁciats.

Binocles o prismàtics Abans d’entrar
en matèria, cal dir que realment són
aparells diferents. Els binocles estan
compostos per dos tubs rectes equipats

amb lents que transfereixen la imatge
directa, mentre que en els prismàtics,
la imatge es reﬂecteix i es desvia mitjançant un joc de dues lents. Personalment, prefereixo els binocles, ja que en
les ocasions que he utilitzat prismàtics
durant hores, he tingut sensacions de
mareig. Tot i això, podria tractar-se
d’una apreciació meva, així doncs, l’elecció d’un aparell o l’altre serà una qüestió
personal de cadascú.
Es tracta d’unes de les eines bàsiques
per a qualsevol modalitat de caça de
muntanya i, molt especialment, pels
acostaments. Un aparell d’una qualitat

mitjana o alta i amb uns 8 o 10 augments
serà suﬁcient. També és interessant que
els binocles o els prismàtics tinguin
una bona entrada de llum i una òptica
de qualitat. Això ens permetrà millorar
la visibilitat en les condicions de poca
lluminositat que trobem a primera hora
del matí o al vespre o en dies de molta
nuvolositat. L’entrada de llum ve donada pel diàmetre de la lent gran, és a
dir, en uns aparells de 10 x 40 tenim 10
augments amb una lent de 40 mm. Com
més gran sigui la lent, més lluminositat
tindrà. Ara bé, cal tenir en compte que
les lents amb un diàmetre molt gran
també tenen més pes.

Visors Els visor òptic per armament
també és un d’aquells aparells amb els
quals no val la pena escatimar despeses. La caça per acostament en el medi
alpí ens obliga moltes vegades a realitzar trets de llarga distància. En poques
ocasions podrem acostar-nos a un isard,
cabirol o muﬂó en àrees de muntanya a
una distància curta. Normalment, les
possibilitats d’atansar-nos són molt limitades degut a l’orograﬁa de la zona, la
diﬁcultat del terreny o la direcció variable del vent. En aquestes condicions és
sempre recomanable equipar el nostre
riﬂe amb un bon visor que disposi d’una
òptica de qualitat i un marge d’augments que no es quedi curt (entre 10 i 15
augments seria ideal).
No cal dir que, com en el cas dels binocles i els prismàtics, els visors haurien
de tenir una bona entrada de llum o, el
que és el mateix, un diàmetre de la lent
anterior prou important.

Telescopis Aquests aparells òptics de
gran augment i precisió són molt útils
per determinar si l’animal que estem

observant s’ajusta a les nostres pretensions i si cal realitzar l’esforç de fer
l’acostament necessari. Es tracta d’una
eina molt útil que ens facilita la feina i
ens estalvia molts passos innecessaris.
Ara bé, l’inconvenient és el sobrepès que
representa per la nostra motxilla i la incomoditat de manipular un aparell que
necessita un trípode per mantenir-se
quiet sobre el terreny. Hi ha telescopis
realment lleugers que ens estalvien pes
i espai, són aparells de molta qualitat
que disposen de diversos augments i
ajustos per a la nostra vista. Ara bé, el
problema real és el trípode, l’aparell necessari (i insubstituïble) per subjectar el
telescopi. Els trípodes resulten aparatosos, complicats i sorollosos. La qüestió
és triar el que millor s’adapti a les nostres necessitats, és a dir, poc pes, facilitat de muntatge i discreció visual.

L’arma i la munició Per a la caça d’alta
muntanya cal combinar dues característiques importants, una arma lleugera
i un calibre potent. La caça de muntanya obliga a fer un sobreesforç físic, per
la qual cosa seria recomanable dur un
riﬂe que no pesi massa però d’un calibre
que ens garanteixi un bon impacte per
evitar que l’animal s’emporti el tret i ens
compliqui la jornada de caça.
No entraré en detalls referents a marques i tipus de riﬂes, municions, calibres
i altres assumptes que, a parer meu, són
personals. Ara bé, el que considero important és que l’arma ha de reunir bons
patrons de precisió i pes. En relació al
tema del pes queda prou clar quina és
la seva importància. Pel que fa a la munició, hauria de ser preferiblement d’un
calibre suﬁcient, ﬁns i tot una mica més
gran del que correspondria a l’espècie
sobre la qual pretenem realitzar l’acos-

tament. Dic això perquè cal estalviar
la feinada que suposaria el fet d’haver
de seguir rastres de sang o fer recerca
d’animals ferits enmig del complicat
hàbitat alpí. Així doncs, utilitzar municions amb un bon poder d’impacte augmenta la possibilitat d’abatre la peça
malgrat que el tret no hagi afectat una
zona vital. En aquest sentit, he tingut
algunes experiències poc agradables
guiant caçadors que, pel motiu que sigui, utilitzen calibres massa justos.

Calçat El medi alpí es compon de diferents hàbitats amb els seus tipus de terrenys, relleus i substrats. El calçat que
utilitzarem per realitzar acostaments
en aquest medi haurà de reunir diverses característiques que s’adaptin a totes aquestes situacions.
A no ser que tinguem pràctica en esports d’alta muntanya i tinguem uns
turmells molt resistents, el tipus de
calçat bàsic serà la bota de canya mitjana. Aquesta bota permet mantenir el
turmell ferm i protegit de manera que
ens estalviarà les perilloses tortes de
peu i revinclades. Les botes de muntanya han de ser fortes i lleugeres. No
podem dur calçats massa tous que no
protegeixin els peus dels cops, ni tampoc aparatoses i pesades botes que accentuarien l’efecte de la fatiga i, a més,
ens produirien dolors musculars als
peus i cames.
Una part important de la bota és la sola.
Hi ha diversos tipus de sola i inﬁnitat
de dibuixos i tacs. L’important és que
els dibuixos de la sola siguin nítids, cantelluts i no es desgastin gaire aviat. Per
això, el material de la sola té importància. El terreny del medi alpí és molt rocallós i, si hi fem llargues caminades, les
soles toves o de mala qualitat acaben
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erosionant-se i perdent capacitat de ﬁxació. Així doncs, com
en altres articles de l’equip del caçador d’alta muntanya, les
botes han de ser de bona qualitat, amb soles resistents i ben
gravades. Al cap i a la ﬁ, el material tècnic serveix per protegir
el nostre cos de les adversitats del medi, per tant, hi hem de
conﬁar plenament.

Roba i vestuari La varietat de roba, teixits, colors i dissenys
de la roba de caça és enorme. Pel que fa al color, el que realment importa és la discreció. Tant és si els colors pertanyen
a la gamma dels verds, dels marrons o dels grisos, el que ens
pot descobrir a la vista dels ungulats de muntanya són els

contrastos entre colors foscos i clars. En aquest sentit, he vist
casos realment curiosos, com ara venir caçadors totalment
vestits amb roba de camuﬂatge d’alta qualitat i dur una gorra
beix o marró clar. O el mateix amb un buf o passamuntanyes de color verd fosforescent. També és important el teixit
de la roba. Cal evitar els teixits tipus impermeable i similars
pel soroll que provoquen en fregar amb la vegetació i també
a causa de la lluïssor que desprenen quan els toca el sol. La
quantitat de roba dependrà de l’època de l’any i de les condicions previstes a la zona i el dia concret de caça. Cal tenir en
compte que sempre és millor que ens sobri roba que no pas
que en falti.

El Boc
Taxidèrmia
Reg. TT-B-28

t. 675 573 128 (Pep)
08269 Valls de Torroella, Barcelona.
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veterinària

Xavier Sabaté Sant
Consultori
C/Nou, 7
T. 93 869 11 99
08261 Cardona

Clínica
C/Pere Màrtir Colomés, 4
T. 973 48 05 61
25280 Solsona

Urgències t. 629 391 246

Moisés Picanyol Badia
TOT TIPUS D’ASSEGURANCES:
COTOS
CAÇADORS
GOSSOS
TOT TIPUS D’ANIMALS
EMPRESES
GRANGES
COTXES

MOTOS
TRACTORS
LLARS
OFICINES
RESPONSABILITAT CIVIL
COMUNITAT DE VEÏNS
ETC...

30%
DE DESCOMPTE EN L’ASSEGURANÇA
PER ESPARRECADES DE GOSSOS DEL SENGLAR
Agent Exclusiu d’Assegurances
Nº CO46839391167X
e-mail: m.picanyol@agentes.catalanaoccidente.com

Si contractes l'assegurança
del vehicle abans del 31 de
desembre tindràs la cobertura
per accident amb Espècies
Cinegètiques

TOTALMENT GRATUÏTA

C/ Pau Claris, 132 4a Planta
08007- Barcelona
Mòvil: 648.015.187
Fax: +934840863

info@iperezserrano.com
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Racó
Gourmet

Per Jordi Álvarez Garriga, Toti.
Cuiner, caçador i recol·lector.

Hamburguesa de cabirol a la brasa amb quètxup
de móres, gerds i cremós d’albergínia fumada:
Les últimes tendències porten la restauració a fer
un còctel de cultures gastronòmiques, ètniques i
multiculturals. Així es posen de moda diferents
preparacions culinàries com la que tenim aquest
mes; les hamburgueses gurmet o d’autor.
Volem reivindicar la nostra, amb la carn de cacera més bona, ecològica i saludable. Gràcies al
Marc de Cal Jaume per explicar-nos com es fa
una bona hamburguesa d’autor als fogons.

Ingredients
Hamburguesa
700 g de carn de cabirol
300 g de papada de porc
3 ous
sal
pebre
Cremós d’albergínia
300 g d’albergínia a la brasa,
escalivada
0,75 g d’oli d’oliva
100 g de crema de llet
sal
pebre
Quètxup
400 g de gerds i móres
2 tomàquets madurs pelats i sense
llavors
1 cullerada sopera de vinagre xerès
o poma
1 cullerada de cafè de pasta
de gingebre fresc
1/4 branca de canyella
1/2 caiena
3 cullerades soperes de sucre
sal
pebre negre
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Secció patrocinada per:

SALA DE MANIPULACIÓ
DE CAÇA MAJOR
SILVESTRE

Pol. Ind. L’Avenllanet, C. Serrat de la Creu, 7
08554 St. Miquel de Balenyà - Seva
Tel. +34 9381 24648
Fax. +34 9381 25617
info@carniquesllora.com

Recepta
Passeu la carn de cabirol amb la papada per la picadora, amaniu-ho amb les espècies i la
sal i afegiu-hi l’ou. Feu les hamburgueses d’un pes de 180 g.
Per al cremós:
Passeu pel vas americà tots els ingredients ﬁns aconseguir un puré ben ﬁ.
Pel quètxup:
Poseu-ho tot a la Thermomix a velocitat 4 i a màxima temperatura. Un cop bulli deixeuho coure 5 min. i abaixeu la temperatura a 70 graus durant 15 minuts, aproximadament.
Deixeu-ho refredar a la nevera, un cop ben fred, torneu-ho a passar per la Thermomix a
màxima velocitat sense temperatura. Coleu-ho pel colador ﬁ i rectiﬁqueu de sal. Si no disposeu de Thermomix, ho podeu fer amb una cassola al foc i passant-ho pel vas americà.
Feu assecar pa negre de sègol durant 20 min. al forn a 70 graus.
Marqueu l’hamburguesa a la brasa i deixeu-la al punt que quedi rosada per dintre.
Per servir-ho, munteu el plat amb les dues salses i un cruixent
de pa negre de sègol, l’hamburguesa ,oli d’oliva i sal maldon.
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