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Editorial

Benvingut

Un any nou i una pila de projectes per endavant.

Està clar que cada inici d’any és d’allò més bucòlic, tot són 
promeses, propòsits, fulls de ruta, objectius, il·lusions… vaja, 
com si es tractés d’un inici de campanya electoral! Però des-
prés, el dia a dia i la realitat et fan adonar que si vols alguna 
cosa l’has de treballar tu mateix i lluitar-la. Si em permeteu 
la llicència... personalment aquestes són les coses que dema-
no i proposo per a tots els caçadors i caçadores de Catalunya 
per aquest nou any:
- Que es deixin estar de romanços i vagin al gra.
- Que aprenguin a dir les coses pel seu nom i siguin clars i 
directes.
- Que exigeixin solucions ràpides i encertades als dirigents 
del País.
- Que no es conformin i que tinguin inquietuds per tirar la 
caça endavant.
- Que s’uneixin amb una sola veu, neta i objectiva davant 
l’Administració.
- Que tinguin una molt bona temporada i, per sobre de tot, 
SEGURA.

I per descomptat... salut, amor i calers!

Fa poc més d’un any la paraula caça als mitjans s’utilitzava 
generalment en un to despectiu vers al col·lectiu. Actual-
ment, els mitjans van deixant alguns missatges subliminars 
que fan que la resta de ciutadans vegin la figura del caça-
dor amb més bons ulls (danys del senglar a l’agricultura, 

accidents de trànsit per sobrepoblació de senglars i altres 
espècies cinegètiques...). Durant tot aquest temps, des de Ci-
negeticat hem treballat de valent per potenciar aquests mis-
satges positius i no ens cansarem de fer-ho! Penseu que de 
mica en mica anem influint en com ha de créixer Catalunya i 
com hi ha d’anar encaixant la nostra activitat. Som nosaltres 
els que gestionem les espècies cinegètiques i podem acon-
seguir regular l’elevada població de moltes d’elles. Cal doncs 
seguir lluitant per normalitzar la caça i els caçadors.

Una de les altres línies que des de Cinegeticat estem inten-
tant impulsar és “la caça a les escoles”. Tenim l’objectiu que el 
Departament d’Ensenyament s’involucri amb la causa i que 
inclogui en l’ensenyament reglat les espècies cinegètiques 
del nostre país i la seva gestió. Avui en dia pràcticament no 
hi ha infants que sàpiguen què és un isard, una fotja, una 
daina, un cabirol… en canvi, sí que saben què és un lleó, un 
elefant, un mono o una girafa… S’ha de conèixer tant allò que 
ens envolta com tot allò que es pot trobar en un parc zoolò-
gic! És a partir de conèixer el que ens envolta i com cal ges-
tionar-ho, que es podrà entendre per què és indispensable 
la figura del caçador i es podran donar a conèixer les altres 
grans tasques que fa el col·lectiu al medi.
Desitgeu-nos sort, la necessitarem perquè atenguin les nos-
tres reivindicacions...

Eduard Melero
Director



Cinegeticat6

Crònica news
Cacera a Lladó 
Apunts: Josep García
Dia: 28 de novembre del 2015
Imatges: Joan Oriol
Resultat: 2 cérvols, 4 daines, 5 muflons i 11 senglars

El passat dissabte 28 de novembre es va celebrar a Lladó una 
bona cacera amb la Societat de Caçadors de Lladó.

Es va poder gaudir d’una magnífica cacera i cal destacar que 
es van poder aconseguir unes bones captures. A les set del 
matí es va començar i es va repassar la documentació. Tot 
seguit es van agafar els cotxes per tal d’anar a les parades, 
aproximadament uns 45 minuts de trajecte i just prop d’on 
teníem els cotxes ja es van començar a deixar veure animals, 
en aquest cas dues daines, una d’elles molt bonica. Dels cotxes  
a les parades hi havia un bon trajecte caminant, però cal des-
tacar que la zona de la cacera era magnífica, coronada pel 
santuari de la Mare de Déu del Mont, on la diversitat d’espè-
cies és realment increïble, senglars, cérvols, daines, muflons...

Seguidament van arribar els gossers amb les seves canilles 
i va ser quan tot va començar, des de l’inici fins al final, en 
tot moment se sentien els gossos fent seti, animals amunt 
i avall. Molts trets van ser disparats i per tots els racons de 
la cacera era inevitable baixar la guàrdia perquè a causa de  
la quantitat de trets i la veu tan forta dels gossos fent seti 

ressonant per les muntanyes, en qualsevol moment  et podia 
sortir algun animal.

La cacera va finalitzar prop de les quatre de la tarda, amb un 
total de 2 cérvols abatuts, 4 daines, 5 muflons i 11 senglars.

Va ser una gran cacera amb molt bona gent i sobretot hem 
d’agrair a la colla de Lladó pel bon tracte rebut.

Cacera al Parc Natural de 
Sant Llorenç del Munt i 
l’Obac 
Apunts: Jordi Pons
Dia: 5 de desembre del 2015
Imatges:  Societat de Caçadors de Navarcles
Resultat:  23 senglars

Dissabte dia 5, segons el calendari establert per la direcció 
del Parc Natural, es va fer la primera batuda del senglar 
d’aquesta temporada a la parcel·la número 1 del Parc Natu-
ral de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Parcel·la anomenada 
FONTFREDA.
Una cinquantena de caçadors vinguts de les colles de la So-
cietat de Caçadors els Llodrigons del Pont de Vilomara i de 
la Societat de caçadors Navarcles –Sant Llorenç– Talamanca 
i Mura, estaven convocats a les 7.30 h del matí a l’aparcament 
del Coll d’Estenalles.
Per llevar els senglars van participar 6 canilles de gossos 
amb uns 120 cans de totes les races que no van parar d’empai-
tar durant tota la jornada. La nota negativa va ser la baixa 
d’un bon gos, mort per l’atac d’un senglar.
El resultat final després de més de 100 trets va ser de ser 23 
senglars abatuts, que després de treure’ls amb molt d’esforç 
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Primera cacera conjunta, 
comarca del Moianès 
Apunts: Dani Bujoms
Dia: 6 de desembre del 2015
Imatges: Societat de caçadors de l’Estany, Moià i Santa 
Maria d’ Oló
Resultat: 48 senglars

El passat dia de la Constitució es va celebrar per primera ve-
gada, des que el Moianès és comarca, una macro batuda on 
van participar totes les societats de la zona. Reunits uns 200 
caçadors, distribuïts en 8 colles del senglar, per tal de reduir 
de manera més efectiva les poblacions de senglar que tants 
danys estan ocasionant a l’agricultura moianesa i minimit-
zar els accidents de trànsit de la comarca.

Les societats participants van ser: Moià, l’Estany, Monistrol 
de Calders, Castellcir, Castellterçol, Calders, Granera, Sant 
Quirze Safaja i Santa Maria d’Oló.

La zona a batre va ser la Vall de Marfà, i tot i que l’organització en-
tre els caçadors va ser quasi perfecta, el punt negatiu el van do-
nar alguns usuaris del medi natural (ciclistes i excursionistes mal 
educats) que feien cas omís als senyals de batuda i s’encaraven 
amb algun component de la cacera, tot tractant-los d’assassins.

fins a l’aparcament, es van repartir entre els assistents i els 
que van sobrar se’ls va emportar una empresa càrnia.
Al gener es farà la segona i última batuda dins d’aquesta par-
cel·la del Parc. Així ho va determinar la direcció de l’ens pú-
blic, la qual cosa no acaba de veure bé el col·lectiu caçador, ja 
que considera que hi ha una altíssima sobrepoblació i amb 
dues batudes l’any costa d’equilibrar-la.
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Amb aquesta cacera es posa de mani-
fest que davant de situacions d’emer-
gència cinegètica la unió del col·lectiu 
caçador és la solució, deixant de banda 
les enveges i diferències que s’hagin po-
gut tenir en un passat.
La majoria de senglars caçats van ser 
entregats a una empresa càrnia i la 
cloenda de la cacera va ser un bon di-
nar de germanor.

Cacera de SETI.cat
a Arcusa 
Apunts: Maria Serra, Damià Alegret, Eduard Riejos, Xavier 
Rincón i Eduard Melero
Dia: 5 de desembre del 2015
Imatges:  Xavier Rincón i Arxiu
Resultat:  22 senglars

Seguint les pautes de la primera trobada del grup de SETI.
cat, veient la bona harmonia dels components del grup i la 
predisposició de seguir fent trobades cinegètiques, aquest 
passat 5 de desembre es va dur a terme la segona cacera del 
grup SETI.cat.
En aquesta ocasió, un dels caps pensants del grup d’adminis-
tradors, el senyor Lluís Vispe es va ocupar de dirigir la tro-
bada. Cal destacar que reunir més de 70 persones d’arreu del 
territori català i aragonès en un indret tan hostil i rústic al 
bell mig del Pirineu Aragonès, preparar tota la logística, allo-
tjaments, avituallaments, permisos, sortejos, que no hi hagi 
cap incidència, que tot surti a l’hora... és una feina de gran 
envergadura i responsabilitat i per això cal FELICITAR tots 
els assistents però sobretot al Lluís!
Pels que encara no ho coneixeu, el grup de SETI.cat va néixer 
a les xarxes socials, primerament al WhatsApp i més enda-
vant es va crear la comunitat al Facebook. Es tracta de joves 

caçadors i caçadores amb un esperit net i amb una gran esti-
mació pels gossos, sobretot de rastre, tot i que no es menys-
prea ni de bon tros cap altra raça. El gen comú de tots ells és 
la caça i les ganes de passar-ho bé, sigui on sigui!
Divendres 4 al vespre hi havia la trobada de tots els compo-
nents de la cacera a la ciutat d’Aïnsa. Un cop tots reunits, a 
excepció d’un grup que venien el mateix dissabte directa-
ment, es va anar al poblet de Labuerda a sopar i començar 
la gresca. L’amic Bruno, de la dula l’Abeller, va entregar un 
pot de mel de les seves abelles a tots els assistents. No cal dir 
que el tema estrella a la taula era la caça i el seu món, ni sexe, 
ni futbol, ni premsa del cor… ONLY CAÇA! Tot i que després 
alguns van continuar la festa i van seguir parlant d’un altre 
tipus de cacera…
L’endemà, tots reunits al bar a primeríssima hora del matí 
es van repartir els vehicles i es va iniciar la ruta fins al poble 
d’Arcusa, on hi havia el punt de reunió.
Un cop allà, es va anar a visitar el president de la Societat per 
preparar la documentació. Es van repartir els vehicles, van 
començar a arribar els deu remolcs de gossos amb els corres-
ponents gossers (menció especial per a ells per la gran feina 
feta) i en Lluís va explicar el funcionament de la batuda amb 
tota mena d’indicacions i ressenyes per tal que quedés tot 
ben clar i no hi hagués dubtes.
Juntament amb el sorteig dels passos, Cinegeticat va fer en-
trega d’un detall a tots els assistents i gossers.
Per arribar als passos, la majoria de caçadors varen ha-
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Caça news

ver de caminar de valent, ja que per accedir a aquelles  
muntanyes només es pot fer per senders, tot i que caminar 
gaudint d’aquelles vistes i paisatges no té preu i sembla que 
no cansi tant. Un cop iniciada la cacera els empaits i trets 
no van parar mai; hi havia tanta densitat de senglars que 
els gossos no donaven l’abast, la qual cosa va fer que molts 
senglars anessin marxant sols pel brut i no sortissin als 
passos. I és que si el bressol del senglar a Catalunya és a la 
comarca de la Garrotxa, a l’Aragó el bressol del senglar per 
excel·lència és a la comarca del Sobrarbe (tot i que avui dia hi 
ha senglars a tot arreu!).
Un cop finalitzada la cacera, i com és habitual en aquest grup, 
no va marxar ningú fins que no es van treure del bosc tots els 
animals abatuts, la qual cosa va suposar unes quantes hores 
d’arrossegar carn per aquells senders i barrancs fins arribar 
als vehicles. De fet, ja n’hi ha uns quants del grup que tenen 
força experiència en això d’arrossegar senglars!
Alguns dels assistents van venir amb família i mentre uns 
caçaven els altres feien turisme, ja que la comarca té racons i 
raconets per visitar amb molt encant.
Un cop tot recollit, es va fer la foto de rigor, es va marxar a 
l’hotel a arreglar-se i de seguida tothom a sopar en un altre 
meravellós racó de món on el Lluís va reservar un bon sopar 
amb els entrecots que ens va portar l’amic del grup Adrià Tri-
bó. Durant el sopar es van sortejar unes jaquetes que va cedir 
l’armeria Isard i es va identificar l’afortunat de la subscripció 
anual a la revista Cinegeticat que s’havia sortejat entre tots 
els caçadors/es.
Ja per acabar, els administradors van dir que abans d’acabar 
la temporada es faria una altra cacera SETI.cat.
Moltes gràcies a tots i totes per venir i als que no han pogut, 
a la propera us hi esperem!
 



11Cinegeticat

JORDANA 4 x 4
des del 1985

Passeig de l’Esport, 19
08612 Montmajor
Tel/Fax 93 824 61 64

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

Tot per al 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



Cinegeticat12

Un brot de malaltia pot causar 
un fort descens local del nom-
bre d’individus d’una població.

Salut
Animal

Text: Roser Velarde, Gregorio Mentaberre, 
Óscar Cabezón i Santiago Lavín. Imatges: Servei 
d’Ecopatologia de Fauna Salvatge. Servei d’Eco-
patologia de Fauna Salvatge (SEFaS), Facultat de 
Veterinària, Universitat Autònoma de Barcelona. 
08193-Bellaterra, Barcelona. Telèfon: 935811923.

Introducció 
Recentment hem llegit a Cinegeticat (Revista núm. 9 Novem-
bre) dos articles molt interessants sobre la caça de la llebre 
i la seva evolució en el temps. Avui ens agradaria completar 
aquests articles amb l’apartat sanitari, és a dir, les malalties 
que podem trobar a les llebres i com aquestes poden afectar 
les seves poblacions.

En general, les fluctuacions de les poblacions estan determi-
nades per l’acció de diferents variables com són el naixement, 
la mortalitat, l’arribada (immigració) o la sortida (emigració) 
d’individus del territori. Ja que l’emigració i la immigració 
en general es compensen, una disminució persistent d’una 
població normalment es deu al fet que la mortalitat supera 
la natalitat. Dit d’una altra manera, l’èxit reproductiu de l’es-
pècie no contraresta la mortalitat existent. Diversos inves-
tigadors internacionals conclouen que la principal causa de 
la davallada progressiva de les poblacions de llebre europea 
(Lepus europaeus) ha estat l’agricultura moderna, que ha dis-
minuït la qualitat de l’hàbitat i la disponibilitat de pastures. 
Això ha provocat una reducció de l’èxit reproductiu i de la 
supervivència dels animals més joves. D’altra banda, la de-
predació per guineus (Vulpes vulpes) també es considera una 
causa important de mortalitat en casos concrets de determi-
nades poblacions de llebre.

Les malalties actuen en sinèrgia amb la predació, cosa que 
augmenta la mortalitat. Tot i així, i a diferència del conill 
(Cinegeticat, revista núm. 10, Desembre), no s’ha observat 
que les malalties hagin tingut conseqüències greus a llarg 
termini sobre les poblacions de llebre. No obstant això, en 
poblacions i situacions concretes, un brot de malaltia sí que 
pot causar un fort descens local del nombre d’individus i que 
aquestes poblacions s’extingeixin o triguin uns anys a recu-
perar la seva densitat original.

Quan parlem de malalties infeccioses, hem de diferenciar en-
tre aquelles que provoquen epizoòties (mort d’un gran nom-
bre d’individus) i les que només causen la mort esporàdica 
o ocasional d’algun individu o d’uns pocs individus. Segons 
una revisió de les malalties infeccioses més importants de la 
llebre europea (Wibbelt i Frölich, 2005), les malalties que po-
den causar brots de mortalitat importants són les següents: 
la síndrome de la llebre bruna europea (o EBHS, de les sigles 
del nom de la malaltia en anglès European Brown Hare Syn-
drome), la pseudotuberculosi, la pasteurel·losi i la coccidiosi. 
Així mateix, es consideren malalties esporàdiques o que so-
len afectar només un petit nombre d’individus la mixomato-
si, la papil·lomatosi, la brucel·losi, les infeccions per estafilo-

Malalties infeccioses de la llebre europea
(Lepus europaeus)

cocs, la tularèmia i la toxoplasmosi. A més, la llebre, com tots 
els animals salvatges, conviu amb una certa càrrega d’endo-
paràsits, principalment al pulmó i als intestins. Aquests parà-
sits sempre hi són presents, però només en determinades si-
tuacions d’immunosupressió arriben a tenir conseqüències 
negatives per a la salut de les llebres. En aquests casos poden 
arribar a causar la mort, sobretot en individus joves.

En els següents apartats veurem, de totes aquestes malal-
ties, quines són les que hem detectat a Catalunya a través 
del nostre servei de diagnòstic al SEFaS. Abans, però, cal 
posar de manifest que han arribat poques llebres trobades 
mortes o malaltes al nostre servei (16 animals en els últims 
10 anys). Probablement, això s’ha degut al desconeixement 
per part dels caçadors de la nostra existència (SEFaS) i/o de 
la importància d’arribar a un diagnòstic de la causa de mort 
d’un animal salvatge. Així doncs, esperem que en un futur 
pròxim el nostre coneixement sobre les malalties de la llebre 
a Catalunya sigui més ampli i representatiu de tot el territori.

Malalties infeccioses detectades a llebres de Catalunya 

Brucel·losi

La brucel·losi de la llebre està causada pel bacteri Brucella 
suis biovar 2, que té el seu principal reservori en el senglar i 
que pot afectar altres animals salvatges i també les persones. 
Es tracta, per tant, d’una zoonosi. Els tres casos de brucel·losi 
en llebre diagnosticats al SEFaS procedien de la Reserva Na-
cional de Caça de Freser-Setcases. En la llebre, el curs clínic 
d’aquesta malaltia pot ser agut o crònic, però és més freqüent 
el crònic. Les lesions clàssiques són focus de necrosi i gra-
nulomes (punts o nòduls blancs o grocs) en el tracte repro-
ductor (úter o testicles) i, com podem veure en les imatges 
(fig. 1), quan la infecció es generalitza també poden aparèixer 
lesions en altres òrgans com ara el fetge. 

Pseudotuberculosi 

Aquesta malaltia la provoca el bacteri Yersinia pseudotu-
berculosis, ubiqüitari en l’ambient i zoonòtic. Es creu que 
els reservoris d’aquest bacteri són els rosegadors i les aus 
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Fig. 1. Lesions de brucel·losi a llebres europees procedents de la RNC de 
Freser-Setcases. S’observen punts de necrosi i granulomes (fletxes) en diversos 
òrgans.  A. Úter (a la fotografia també hi ha presents part dels intestins), B. 
Testicles i C. Fetge.

Fig. 2. Llebre amb necrosi a la mucosa de la laringe (fletxa) per una infecció amb 
Yersinia pseudotuberculosi (pseudotuberculosi). 

Nova variant de la malaltia hemorràgica del conill
a la llebre

Malauradament, el virus descrit com la nova variant de la 
malaltia hemorràgica vírica del conill que es va detectar a 
França al 2010 i que el 2011 es va estendre per tota la penín-
sula Ibèrica també pot causar la mort a la llebre europea. El 
2014 es va diagnosticar, per primera vegada, com a causa de 
mort de dues llebres europees a Catalunya. Les lesions ma-
croscòpiques i microscòpiques són similars a les trobades als 
conills amb aquesta nova variant i a les trobades a les llebres 
amb la síndrome de la llebre bruna europea. El virus causa 
una malaltia hemorràgica i necrosi al fetge, de manera que 
principalment s’observen hemorràgies als pulmons i una 
pal·lidesa generalitzada del fetge (fig. 4). 

En un principi, en aquests dos casos es va sospitar de la sín-
drome de la llebre bruna europea, malaltia vírica hemorrà-
gica causada per un calicivirus propi de la llebre i que és si-
milar a la malaltia hemorràgica del conill. La síndrome de la 
llebre bruna europea és una malaltia endèmica en diversos 
països d’Europa, però no s’ha detectat cap cas de mortalitat 
ni tampoc el virus a les llebres a Catalunya (potser perquè 
tampoc s’ha buscat prou). Però, de fet, a tota la península 
Ibèrica només hi ha descrit i confirmat, mitjançant proves 
laboratorials, un cas en una llebre europea a l’Aragó al 1998 
(Fernández de Luco, 2003). Pel que sembla el virus ha quedat 
a l’altre costat dels Pirineus.

Arran de l’aparició d’aquests dos casos de mort per la nova 
variant del virus de la malaltia hemorràgica del conill, es va 

Pasteurel·losi 

Aquesta també és una malaltia bacteriana, causada pel mi-
croorganisme Pasteurella multocida. Aquest bacteri resideix 
en el tracte respiratori superior (cavitat nasal i nasofaríngia) 
de la majoria dels animals. Quan conflueixen una sèrie de 
factors com per exemple l’escassetat d’aliment, clima fred o 
perquè l’animal és immunodeficient, el bacteri es multiplica 
i pot causar la malaltia i la mort de l’animal. El quadre clínic 
pot ser agut amb septicèmia i hemorràgies, o més crònic amb 
lesions de pneumònia (fig. 3). A Catalunya hem vist casos de 
les dues formes de presentació.

salvatges. A la llebre, es descriuen sobretot casos esporàdics 
de malaltia i en la majoria les lesions trobades són punts de 
necrosi al fetge, a la melsa, a l’intestí i als limfonodes mesen-
tèrics. A Catalunya només hem vist un cas amb una presen-
tació atípica, ja que la lesió necròtica era a la laringe (fig. 2).



Cinegeticat14

Salut animal | Malalties infeccioses de la llebre europea (lepus europaeus)

 
Fig. 3. Llebre amb una broncopneumònia per una infecció crònica amb Pasteurella multocida (pasteurel·losi). S’observen (A) fortes adherències dels pulmons a les 
costelles i (B) àrees de pneumònia (mateix pulmó fora de la cavitat toràcica, s’observa un canvi brusc de coloració a la dreta de l’imatge i increment de la consistència 
del parènquima, àrea delimitada per la línia blanca).

Fig. 4. Llebre europea morta per una infecció amb la nova variant de la malaltia hemorràgica del conill. S’observa (A) epistaxi (sang a narines) i (B) necrosi (pal·li-
desa) del fetge.

La nova variant de la 
malaltia hemorràgica 
vírica del conill  també 
pot causar la mort a 
la llebre europea.

signar un conveni de col·laboració entre el SEFaS i la Repre-
sentació Territorial de la Federació Catalana de Caça a Barce-
lona. La finalitat d’aquest conveni és la realització d’un estu-
di sobre aquesta malaltia. Aquesta Territorial subvenciona 
part de l’estudi per conèixer la repercussió de la malaltia a 
les poblacions de llebre. Agents Rurals i caçadors particu-
lars participen en la recollida de mostres de llebres i conills 
(temporades 2014-15 i 2015-16) per determinar si el virus és 
sempre mortal en la llebre o, pel contrari, hi ha llebres que 
desenvolupen anticossos i superen la malaltia. Ara per ara, 
desconeixem quin serà l’efecte d’aquesta malaltia per a les 
nostres poblacions de llebre. 

Paràsits pulmonars, hepàtics i gastrointestinals 

Com hem mencionat anteriorment, les llebres i tots els ani-
mals salvatges conviuen amb una certa càrrega de paràsits 
interns −pulmonars i gastrointestinals− que no produeixen 
cap clínica o símptomes de malaltia a l’animal sempre i quan 
el nombre de paràsits sigui baix i l’estat immunitari de la lle-
bre sigui adequat. Per tant, és relativament freqüent trobar 
lesions petites als pulmons (fig. 5) o al fetge sense cap o amb 
una mínima repercussió sobre la condició física de l’animal. 

No obstant això, és important informar/anotar aquestes 
observacions, ja que d’aquesta manera podem detectar can-
vis en la seva prevalença (augment del nombre d’individus 
afectats) o canvis en el grau de parasitació (augment de la 
càrrega parasitària), que ens podrien estar indicant que la 
població pateix algun tipus d’estrès. La seva presència no 
impedeix que la carn sigui apta per al consum.
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Fig. 5. Pulmons de llebre amb nòduls marrons-grisos causats per la presència de paràsits als pulmons. Fotografia enviada per Albert Turró (Societat de caça-
dors-Cassà de la Selva).

La tularèmia, malaltia important no detectada,
de moment, a Catalunya

De la resta de malalties esmentades a la introducció, ressal-
tarem el fet que al nostre territori no s’ha detectat tularèmia 
a les llebres. La tularèmia, una malaltia bacteriana causada 
per Francisella tularensis, ha estat la causa de brots impor-
tants de mortalitat en llebres ibèriques (Lepus granatensis) a 
Castella i Lleó els anys 1997/1998 i 2007/2008, associats a una 
explosió demogràfica de talps, i a França a llebres europees el 
2011 (Decors et al., 2011), per la qual cosa no hauríem de baixar 
la guàrdia. Les lesions més freqüents són punts de necrosi al 
fetge, melsa i limfonodes. La tularèmia pot afectar les per-
sones (zoonosi) i és pròpia de lagomorfs i petits rosegadors. 
Relacionats amb els brots d’aquesta malaltia a les llebres de 
Castella i Lleó, es van detectar bastants casos de malaltia en 
persones que havien manipulat aquests animals. 
Si recapitulem, veiem que tres de les malalties més impor-
tants i que, a més, són transmissibles a les persones (zoono-
sis) com la brucel·losi, la pseudotuberculosi i la tularèmia 
produeixen lesions al fetge en forma de punts blancs. Recor-
deu, per tant, avisar si alguna vegada trobeu aquest tipus de 
lesions a les vostres llebres (i envieu-les a analitzar).

Col·laboració dels caçadors

No volem tancar aquest article sense remarcar que la col·labo-
ració entre la Universitat i els caçadors és indispensable per 
dur a terme una vigilància sanitària adequada de les espècies 
salvatges. És fonamental la implicació dels caçadors en la re-
collida d’animals trobats morts i de mostres d’animals caçats 
per a estudis científics. La ciència és l’única eina objectiva per 
millorar la gestió i conservació de les espècies salvatges.
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Agraïments 

Volem agrair al Cos d’Agents Rurals, directors i guardes de 
les reserves, la Federació Catalana de Caça, caçadors i par-
ticulars que, interessats per la salut dels animals salvatges, 
i durant tots aquests anys ens han remès animals malalts 
o morts per al seu estudi. Sense ells seria impossible dur a 
terme un correcte seguiment sanitari de la fauna salvatge. 
També agraïm la col·laboració de la Subdirecció General  
d’Activitats Cinegètiques i Pesca Continental del Departa-
ment d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb la 
qual el SEFaS manté un contracte per a l’elaboració d’anàlisis 
i estudis dins del marc del seguiment sanitari de la Fauna 
Salvatge a Catalunya.
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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.   

MÉS INFORMACIÓ A: WWW.PESCATOURS.COM | T. 616973601 | VIATGES ONYAR -GIRONA

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

Podràs caçar:
Tòrtora
Tudó
Ganga
Ànec
Facoquer

VIATGE 
DE CAÇA
SENEGAL
del 19 al 
28 de febrer
de 2016
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Mòbil Joan 667 54 56 96 / Xevi 667 54 56 95

TIR 
CAÇA

VESTUARI

BAR RESTAURANT

EL RACÓ
C/sant agustí, 33. 25280 solsona
T 973 48 05 09 · M 616 50 21 23
racosolsona@hotmail.com

www.elracodesolsona.com

Butxaca per 
a emissora

Cremalleres 
que no s’oxiden

Butxaques amb 
doble tancament de 
seguretat, amb velcro 
i fermalls

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

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

veterinària

Xavier Sabaté Sant

Urgències t. 629 391 246 

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

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



Cinegeticat18 Cinegeticat18

M’agrada el respecte al bosc, a 
la fauna i, sobretot, m’agrada 
la becada i la seva caça.

Becada
passió

A becada passió parlarem amb els becaders/es de Catalunya 
 i intentarem conèixer diferents punts de vista caçadors/es de di-
ferents 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 tradi-
cions, 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 afi-
ció: 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.

Josep Plana Busquets. 
44 anys, Sabadell 
(Vallès Occidental)
Des de quan caces becades? Per què? Ara farà 28 anys que els 
vaig al darrere. Tot va venir perquè un dia un caçador em va 
ensenyar uns ocellots que no havia vist mai i em va explicar 
que eren becades. Vaig quedar meravellat amb tot allò que 
explicava aquell home. L’any següent ja vaig tenir un setter i 
ja hi vaig ser... Encara tinc present la meva primera captura.

Amb quina raça de gossos caces becades? Continental o bri-
tànic? Amb quants gossos caces? Gènere i edat dels gossos? 
Els teus assistents tenen pedigrí i estan censats? 
Com he dit, vaig començar amb un setter anglès, en Llac, i 
després amb bracs alemanys, en Bruc, la Tana, en Roc i ara 
en Lik, que farà tres anys. M’agrada caçar amb un sol gos i 
quan aquest ja comença a fer-se gran hi poso un cadell per-
què en vagi aprenent. Mai he tingut un gos amb pedigrí, però 
tots han estat fills de gossos caçadors. Censats sí, des que és 
obligatori.

Quina és la qualitat o virtut indispensable que ha de tenir 
un bon gos becader? Enumera i explica les tres més impor-
tants. Per mi un bon gos becader ha de tenir quatre coses 
fonamentals, iniciativa, molta passió, un bon olfacte i ser un 
bon cobrador.

Quins aparells o estris fas servir per caçar becades? 
Esquella, GPS, cercapersones, cap…? Esquella i cercaperso-
nes, el GPS de moment no m’acaba d’agradar.

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

Analitzem el  
perfil becader
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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 compa-
tibles? Amb tanta tecnologia, penso que es perd 
molt l’essència de la caça, no cal estar gaire pen-
dent del gos, només quan sona el cercapersones  
o el GPS sabem que el gos està en mostra i toca  
córrer. No sé si són compatibles, però darrera-
ment les becades han aprés i han evolucionat 
moltíssim, ara quan senten una mínima fressa, ja 
fugen. Abans quan el gos estava de mostra hi ha-
via, fins i tot, temps de fer un cigarret.

En quants vedats caces? Quants dies a la setma-
na surts a caçar, per norma general?
Ara només caço al vedat de Banyoles i, per norma 
general, ho faig tots els dijous i els diumenges que 
puc.

Aquests últims anys penses que hi ha hagut 
un declivi o una disminució de becades en els 
vedats on caces? Creus que hi ha més caça-
dors que cacen becades? Creus que és una 
qüestió relacionada amb la meteorologia? 
Crec que sí i sobretot els dos últims anys, però, 
això no vol dir res. Al vedat on caço no n’hi ha, 
però al del costat n’hi ha. Tot depèn de la meteo-
rologia i de si troben o no menjar, la becada és un 
ocell molt misteriós. Abans érem quatre gats que 
la caçàvem, però amb la davallada de la perdiu i 
el conill i amb la publicitat que se n’ha fet, molta 
gent ha decidit optar per caçar becades.

Caces  generalment sol o sempre amb companys? 
Normalment amb un company, però si no ve, hi 
vaig tot sol.

Què n’opines sobre l’evolució dels gossos que es 
veuen avui en dia caçant becades per Catalunya? 
T’agrada? Han evolucionat molt, sobretot els 
setters, no tenen res a veure amb el que jo vaig 
tenir, tenen molt recorregut i són grans gossos, 
per això és el gos becader per excel·lència. A mi 
m’agrada més veure com treballa el gos a una 
bona distància, però sempre controlat, per això 
tinc bracs, però qui sap, potser algun dia tornaré 
a tenir un setter anglès, no es pot dir mai!  

Quina és l’arma que portes per practicar l’exer-
cici de la caça de becades amb gos de mostra? 
Porto una superposada especial becada, encara 
que algunes vegades, una altra superposada o 
la semiautomàtica que durant molts anys he fet 
servir amb molt bons resultats.

Quina munició (no marca) fas servir? Pots dir el 
número de perdigó i grams? Normalment  9 i 8 de 
34 i 36 grams, els de 40 no m’agraden.

Has caçat becades a l’estranger? On? Si no ho has 
pogut experimentar mai, t’agradaria provar-ho? 
Sí, a Escòcia. Mai no he tingut l’ oportunitat, però seria 
tota una experiència. M’agradaria, sobretot, per veure 
altres llocs.

Has competit en alguna ocasió? T’agrada el format que es fa servir 
actualment? Doncs sí, vaig guanyar dos campionats de Girona, tots 
dos amb la meva gossa Tana. L’any 2001, a Amer, i el 2004, a Agullana. 
Aquests èxits em van fer participar al campionat d’Espanya, on vaig 
conèixer molt bona gent amb qui encara tinc molt bona relació. Ara, 
per això, com que m’he desvinculat totalment d’aquestes competicions, 
no estic al dia.

Creus que les reunions que es fan entre els clubs i les associacions 
de becaders en l’àmbit europeu serveixen per alguna cosa? Sí i molt. 
S’aprenen moltes coses de les becades que fins fa poc no sabíem, per 
exemple, les rutes de migració de l’animal, que s’han sabut gràcies a po-
sar a les becades uns transmissors i mitjançant el seguiment amb ra-
diotelemetria. És molt interessant, valdria la pena que tots els becaders 
estiguéssim al dia de tot això.

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? Tot 
depèn dels anys, que poden ser bons o dolents. Unes trenta estaria bé!

Que recomanaries a tots els becaders?
Que respectin la quantitat límit de tres becades per caçador i dia i així 
podrem gaudir de la seva caça per sempre.
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Marc Subirana
38 anys, Avià
(Berguedà)

Des de quan caces becades? Per què? 
Des dels 16 anys. Primer vaig començar de la mà dels vete-
rans del poble a caçar la perdiu i alguna becada de tant en 
tant, fins que vaig entrar al món de la competició. Un cop 
allà te n’adones que moltes coses de les que havies après amb 
els veterans són inclús contradictòries. És un món totalment 
diferent, ja que busques veure fins on arriba l’evolució del 
gos i la teva, és clar que tot depèn de la condició física de cada 
persona.

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?
Vaig començar amb un Pointer (Britànic) ja que m’agraden 
moltíssim i si vénen de bona línea resulten gossos excep-
cionals. Però actualment pel terreny on caço (boscos molt 
bruts) i de la manera que ho faig (utilitzo més d’un gos) pre-
fereixo caçar amb Setters.
Actualment tinc dues gosses adultes i un cadell mascle. Dos 
amb pedigrí i un sense i per descomptat 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. 
Moltes, te n’enumeraré quatre que per mi són bàsiques:
- Saber trobar la caça amb facilitat.
- Tenir iniciativa (que no hagis d’estar ordenant tota l’estona).
- Un cop marcada la becada, guiar-te fins a la peça amb rapi-
desa i determinació.
- Contacte amb el conductor.

Quins aparells o estris fas servir per caçar becades? Es-
quella, GPS, cercapersones, cap…? Sempre l’esquella i bee-
per.

En quants vedats caces? Quants dies a la setmana surts a 
caçar, per norma general? Caço en tres vedats. Surto de 2 a 
3 cops per setmana, depèn molt de la feina. Però visc cada 
sortida amb la mateixa intensitat.

Aquests 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? Jo crec que 
el moviment migratori és el mateix, pots trobar dies més 
bons o dies més dolents.
I tant que hi ha molts més aficionats en la caça de la becada, i 
sobretot molts joves! Espero que aquesta falera sorgeixi per 
l’admiració i estimació pel treball dels gossos, a banda de l’es-
portivitat i la caça ètica.

Caces  generalment sol o sempre amb companys? Si vull 
iniciar un cadell, ho faig sol per tenir relació directa amb el 
gos, i si no és per fer iniciació, surto amb companyia.

Si vull iniciar un cadell, ho faig sol 
per tenir relació directa amb el gos,
i si no és per fer iniciació, surto
amb companyia.

Què n’opines sobre l’evolució dels gossos que es veuen avui 
en dia caçant becades per Catalunya? T’agrada? Rotunda-
ment l’evolució dels gossos becaders ha millorat moltíssim.

Quina és l’arma que portes per practicar l’exercici de la 
caça de becades amb gos de mostra? Una superposta Bet-
tinsoli.

Quina munició (no marca) fas servir? Pots dir el número 
de perdigó i grams? 9, 10 i 11, deèn del terreny i la climatologia 
amb 40 grams.

Has caçat becades a l’estranger? On? Si no ho has pogut 
experimentar mai, t’agradaria provar-ho? No, no m’agra-
daria provar-ho. Tot i que crec que per iniciar gossos joves 
(sense mort) pot resultar molt positiu.

Has competit en alguna ocasió?  T’agrada el format que es 
fa servir actualment? Si, moltes. L’any 2011 vaig guanyar el 
provincial de Barcelona i aquest any he guanyat el Jóvenes 
promesas Setter Catalunya.
No m’agrada el format actual perquè crec que no és jsut. 
Crec que s’haurien de fer més proves puntuables per poder 
seleccionar justamant el representant de cada territorial
(tipus lligueta).
Aprofito també per reivindicar que s’haurien de poder apro-
fitar les Reserves i els Parcs Naturals de Catalunya per poder 
fer aquest tipus de proves i competicions (sempre complint 
amb els cupos establerts).
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Creus que les reunions que es fan entre els clubs i les  
associacions de becaders en l’àmbit europeu serveixen per 
alguna cosa? Aquestes reunions europees són el principi del 
que serà en un futur, però queda molta feina per fer encara.

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?
Jajajajajajajaj (riu) és un tòpic però… l’important no és la 
quantitat sinó la qualitat de cada jornada i gaudir.
Tothom va a caçar per matar, però no omple el número, om-
ple tenir gossos que ho facin bé.
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La reserva

Consells de caça alta muntanya
2a part

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

En el passat número de Cinegeticat 
vaig exposar una sèrie de recomana-
cions senzilles referents a l’equipament 
mínim necessari per a dur a terme un 
acostament a les nostres espècies d’un-
gulats d’alta muntanya.
En aquesta ocasió, seguint amb els 
consells, faré esment d’alguns coneixe-
ments bàsics que caldria tenir abans 
d’emprendre una jornada de caça en 
zones alpines, ja sigui amb l’ajut d’un 
Guarda o en solitari. 

Tipus d’animal que cal caçar
Malgrat que anem amb un Guarda, 
Agent Rural o Guia de caça local, és reco-
manable tenir un cert coneixement del 
tipus d’animal que podem caçar amb el 
nostre permís o anella. En aquest sentit, 
cal tenir molt clar què vol dir “selectiu” 
o “trofeu”, i quina és la diferència entre 
les dues categories. Cal tenir nocions 
bàsiques per saber diferenciar el sexe o 
l’edat aproximada dels animals objecte 
de la nostra activitat. Aquests coneixe-
ments ens facilitaran molt la tasca, ens 
estalviaran un temps molt valuós en se-
gons quines circumstàncies i evitaran 
possibles malentesos posteriors.

Comportament dels animals
És important tenir uns coneixements 

mínims referents al comportament i els 
costums dels animals objecte de caça. 
D’aquesta manera, podrem preveure 
moviments i reaccions. Tanmateix, cal 
tenir en compte que els animals són 
imprevisibles i poden reaccionar de ma-
neres molt diverses i inesperades. Així i 
tot, el fet de saber amb antelació quins 
són els costums bàsics dels animals, ens 
donarà un cert avantatge i ens estal-
viarà temps i esforç. Aquestes nocions 
sobre el comportament de les espècies 
d’ungulats cinegètics les podem obtenir 
a partir de lectures de revistes especia-
litzades, articles i reportatges de temà-
tica de caça i fauna, o bé ens podem 
deixar assessorar per altres caçadors i 
Guardes.

Facultats físiques
Aquest és un apartat molt important 
que moltes vegades deixem de banda, 
cosa que ens pot portar més d’un pro-
blema. Cal tenir molt present quines 
són les nostres aptituds físiques i qui-
na és la nostra capacitat d’esforç en els 
diferents tipus d’hàbitats que podem 
trobar a la muntanya. Hem de saber 
acceptar les nostres limitacions i no 
arriscar-nos massa ni fer esforços que 
no podrem assumir.
Si anem a caçar sols haurem d’extre-

mar les precaucions, ser molt prudents 
i evitar posar-nos en situacions com-
promeses. Hem de tenir en compte que 
molts indrets de les nostres comarques 
de muntanya estan molt allunyats de 
qualsevol servei d’emergència, són fora 
de cobertura telefònica i tenen un accés 

Per Daniel Olivera (text i fotos)
Guarda de Reserva de caça
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molt dificultós i llarg. És per aquests 
motius que hem de ser conscients que 
estem sols i hem de ser responsables 
de la nostra seguretat. Hi ha una dita 
ben explícita en aquest sentit: “no val la 
pena arriscar el coll per una cabra”.
Si hi anem acompanyats d’un Guarda o 
Agent, o per un Guia de la zona, és molt 
important que li exposem quins són els 
nostres límits físics. Qualsevol mena de 
problemes musculars, de mobilitat, ver-
tígens, fòbies, etc... han de ser coneguts 
pel nostre acompanyant. En aquest sen-
tit, m’he trobat personalment en algu-
nes situacions realment compromeses, 
amb caçadors que, pel motiu que sigui, 
no m’han comunicat les mancances que 
pateixen i, més tard, tots dos hem tingut 
problemes seriosos per poder sortir de 
llocs complicats i lluny de cap ajuda.

Protecció personal
Fred, calor, vent, sol, alçada... En qual-
sevol època de l’any, a l’alta muntanya 
cal tenir precaució amb el clima extrem 
que s’hi pot registrar, des del fred intens 
de l’hivern als elevats índexs de les radia-
cions solars de l’estiu. Hem de proveir-nos 
de roba de qualitat, guants, bons mitjons, 
barret, cremes de protecció solar, protec-
tors labials, ulleres de sol de qualitat, etc... 
Evidentment, tot aquest equipament 
suposa un increment de pes i volum en 
la nostra motxilla, però val la pena ser 
previsors encara que tan sols sigui per a 
ocasions esporàdiques.

Seguretat en muntanya
No cal recordar que hem de ser molt 
prudents en tot moment i en tota mena 
d’hàbitats alpins. A partir de la tardor, 
precisament quan hi ha les dates de la 
majoria de permisos de caça en aques-
tes zones, és habitual trobar-nos amb 
neu i gel. Hem de prestar molta atenció 
en tarteres, zones rocalloses i forts pen-
dents, on el gel ens pot fer relliscar i la 
neu pot acumular-s’hi i provocar eslla-
vissades i allaus. La neu també fa aug-
mentar l’esforç que cal fer per moure’ns 
pel medi, de manera que la nostra re-
sistència física es veu minvada. El vent 
pot agreujar la sensació de fred. En dies 
molt ventosos és ideal dur un imper-
meable del tipus wind stopper perquè 
són peces molt lleugeres i eficaces. Les 
tronades intenses que es poden formar 
en poques hores poden ser perilloses 
per dos motius. Per una banda, per la in-
tensitat de precipitació en poca estona i 
per l’altra, per la gran quantitat de des-
càrregues elèctriques dels llamps. Si ob-

servem que s’està formant una tempes-
ta de manera evident, caldrà abandonar 
les zones molt obertes i desproveïdes 
de vegetació arbrada. Haurem d’endin-
sar-nos en zones boscoses i, si podem, 
tornar al cotxe o entrar en algun refugi.
És interessant disposar d’informació so-
bre la previsió del temps. Malgrat que el 
clima d’alta muntanya és molt variable, 
sempre podem tenir una certa idea de 
les tendències del temps durant el dia 
de caça. És aconsellable portar el telè-
fon mòbil amb la bateria ben carregada. 
Aquests aparells ens poden treure d’al-
guns contratemps, sempre i quan dispo-
sem de cobertura. 

Consells de tir
La caça major en el seu hàbitat natural 
no ofereix gaires oportunitats. Els ani-
mals són espantadissos i sempre estan 
en alerta. No és gaire recomanable efec-
tuar trets imprecisos o dubtosos que no 
farien altra cosa que foragitar els ani-
mals presents en la zona.
L’orografia alpina obliga els caçadors a 
dur a terme esforços físics importants. 
Això ho hem de tenir en compte i ser 
prou previsors per arribar al moment 
del tir en unes condicions idònies. Els 
acostaments són intensos i moltes ve-
gades s’han de fer amb celeritat. Això 

no significa que hàgim de córrer i arri-
bar extenuats al punt des del qual hem 
de fer el tret a la peça anhelada. Si és ne-
cessari, ens aturarem uns minuts abans 
de fer els darrers metres previs al tir.
Cal efectuar el tret com més còmodes 
ens sigui possible i prendre’ns el temps 
necessari per a assegurar l’eficàcia. Si te-
nim dubtes i no ho veiem clar, és millor 
deixar-ho estar i cercar un lloc des d’on 
puguem disparar amb més garanties.
És important recordar que sempre 
hem d’evitar fer invents en el moment 
del tret. És a dir, malgrat la dificultat 
de l’acostament, la situació compli-
cada de l’animal o les adversitats del  
territori, sempre cal disparar des d’una 
posició normal, que ja hàgim practicat 
anteriorment, sense adoptar postures 
estranyes, amb angles impossibles ni 
distàncies inabastables.
És recomanable cercar informació i 
perdre el temps que calgui per conèixer 
bé la nostra arma i la munició que uti-
litzem, així com la balística, el tipus de 
trajectòria, les possibilitats de visor, 
etc. Totes aquestes dades ens poden ser 
molt útils en moltes situacions que ens 
podem trobar en el moment clau d’efec-
tuar el tret mortal.
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Rastrejant  
la genètica!

Per: Albert Pou Vilaró
Enginyer Tècnic Forestal
“Qui caça sense gos, només camina pel bosc”
Imatges: Carlos Asensio Soto

Origen: Rússia

Laika de la Sibèria Occidental (West Siberian Laika)

Abans de res cal saber que els mansis 
(obsolet: vòguls) són un poble indígena 
que viu a Khàntia- Mànsia, un districte 
autònom dins la província de Tiumén 
Oblast a Rússia. A Khàntia-Mànsia els 
idiomes khanti i mansi tenen coofi-
cialitat amb el rus. Juntament amb el 
poble Khanti, els mansis són política-
ment representats per l’Associació per 
Salvar Yugra, una organització fundada 
durant la Perestroika de finals de 1980. 
Aquesta organització va ser una de les 
primeres associacions indígenes regio-
nals a Rússia.

La paraula Laika que dóna nom a 
aquesta raça es tradueix per “que bor-
da”. Tenim tres races de laika: el de la 
Sibèria Occidental, el Rus Europeu i el 
de la Sibèria Oriental. 

Els ràpids Laikas de Voguls (mansis) o 
de Sibèria Occidental han estat ben co-
neguts pels caçadors russos. Els antics 
prínceps russos utilitzaven aquests 
gossos de potes llargues abans de la 
invasió dels Tàtars-Mongols. Gossos si-
milars s’han usat pels pobles originaris 
i russos dels Urals i de la Sibèria Occi-
dental molt abans que fossin registrats 
com a races pures sota el nom de Sibe-
rià de l’Oest.
El Laika de la Sibèria Occidental va ser 

Sabies què...? 
Els Laikas són  
gossos molt poliva-
lents i han estat en-
senyats per treballar 
en benefici de l’amo.

establert per a mostreig selectiu dels 
gossos dels aborígens mansis (vòguls) 
i khantis (ostyak). Gossos de Mansis i 
Khantis foren atrets pels caçadors rus-
sos, a causa de la seva capacitat excep-
cional de caça, dimensions, força, resis-
tència i bellesa. Els anys vint i trenta del 
segle passat, els caçadors de Sverdlovsk 
(Lekaterinburg), Moscou i altres ciutats 
van portar gossos trets del nord dels 
Urals i del riu Ob. Van ser criats de for-
ma pura vigilant el creuaments amb el 
Laika de Karelia, Zyryan i altres tipus. 
En un principi es van formar dos grups 
de Laika Siberià Occidental, en què el 
primer grup va sorgir a partir d’un mas-
cle anomenat Grozny en Sverdlovsk 
(Grozny va néixer el 1930 i va ser el pare 
de molts gossos que es van transferir 
als caçadors i gosseres de la propietat 
del Govern). Aquest grup de Sverdlo-
vsk de pura raça es va mantenir molt 
important abans i després de la Sego-
na Guerra Mundial. El segon grup es va 
originar entre el període dels anys vint 
i trenta, a Moscou. Un gos mascle ano-
menat Hanty de tipus Laika Mishka va 
néixer el 1924, a partir dels gossos d’Ob-
dorsk, i va donar molta descendència 
per establir la raça. El 1944, a Moscou, 
hi havia molts excel·lents Laikas de la 
Sibèria Occidental, entre els quals els 
gossos més destacats eren propietat de 

Vakhrushev. Gossos de la seva pròpia 
cria es van tornar importants per a la 
creació de la raça a tot Rússia i línies 
dels seus gossos es poden veure en ar-
bres genealògics dels Laikas. 

En els anys quaranta i cinquanta, gos-
seres del Govern van desenvolupar un 
paper molt important en l’establiment 
del Laika Siberià com a raça pura. Al-
tres grups de Laikas ja s’havien format 
a Gorki (Nizhny Novgorod), Perm i No-
vosibirsk. Durant aquest període, l’Ins-
titut d’Investigació de Shereshevsky va 
obtenir gossos més importants i els va 
utilitzar per a la cria, i descriu el Laika 
Siberià de la manera següent: “l’estruc-
tura del cos és forta; el temperament és 
equilibrat, és viu i està alerta; l’altura, 
de 55-60 cm; l’abric està ben desenvolu-
pat amb el subpèl espès. Cos ben desen-
volupat, amb pit profund i llarg. Color 
del pelatge que hi predomina el gris i el 
blanc, amb taques negres. Aspecte dels 
gossos anomenat zverovatost (mirada 
de llop).

Cap al 1960, aquesta raça es va convertir 
en el tipus de gos de caça més popular 
de l’antiga Unió Soviètica, on va atrau-
re molts amants dels gossos, no només 
per la seva excel·lència com a gos de 
caça, sinó també pel seu temperament 
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Cada caçador ha de bus-
car el gos que més bé 
s’adapti a la seva manera 
de caçar, ja que la feina
del gos és prioritària per 
obtenir un bon resultat.

equilibrat i una bellesa salvatge sense 
distorsions. Encara que l’estàndard de 
la raça sigui més petita que abans, se-
gueix sent més gran que els dels pobles 
aborígens mansis i khantis. 

És un gos principalment de caça que 
en caràcter destaca per una passió per 
a la caça desmesurada i molt alerta; no 
requereix un ensinistrament gaire exi-
gent: cacen per instint bordant a parat 
la peça i esperant l’arribada del caçador. 
Comencen de joves amb la caça menor, 
a l’edat de 4 a 10 mesos. És emocional 
i molt observador dels hàbits del seu 
amo. Al país d’origen s’usa tant per 
caçar com a gos d’alarma i també és útil 
com a gos pastor de rens. Tant cacen 
el gall fer, les martes i l’esquirol, com 

senglars, ants i ossos. Els colors del pèl 
van des del gris vermellós, gris mono-
color, el vermellós únic, al lleonat i al 
marró en totes les tonalitats, i també 
s’ha acceptat el blanc sencer o tacat 
de qualsevol dels colors mencionats. 
Alguns exemplars han estat creuats 
amb llops que han donat gossos amb 
una busca més gran i amb més agres-
sivitat però perden la característica de 
lladrar. Actualment aquesta raça ha as-
solit una dispersió molt important, des 
de països com ara Ucraïna, Bielorússia, 
Polònia i els Països Bàltics, fins als nos-
tres boscos on caça senglars com en els 
seus orígens.

L’entrevista
del mes

Carlos Asensio Soto 
37 anys i fill de Cardona (Bages)

És caçador i apassionat dels gossos de caça del senglar i per a ell el 
gos és el principal protagonista. Té la raça Laika des de fa poc més 
de dos anys i els primers exemplars els va adquirir a través d’un amic 
d’Ucraïna. Després va anar ampliant la canilla i va fer una cadella-
da d’aquests dos primers exemplars fins a arribar avui en dia a un 
total de tres exemplars. Caça el senglar amb la colla Pallingues de 
Cardona.

Per què un gos de raça i no un gos creuat?
Vaig començar caçant amb gossos creuats, però de mica en mica, 
em vaig adonar que les qualitats que tenien aquells exemplars eren 
molt difícils d’aconseguir en les següents generacions i vaig optar 
per tenir gossos de raça amb unes característiques que es transme-
tien en un percentatge molt alt de generació en generació, facilitant 
així una selecció per tal de millorar tant com fos possible aquella 
determinada raça. 

Com vas conèixer aquesta raça? 
A través d’un amic ucraïnès que em va explicar com cacen aquests 
gossos al seu país i les enormes qualitats que tenen per a la caça. Al 
final em vaig decidir per adquirir la primera gossa i quan vaig veure 
el que feia amb pocs mesos, no vaig dubtar a adquirir un mascle. 

Per què has triat el Laika?
Considero que la caça s’ha d’adaptar i evolucionar, i amb la densitat 
de senglars i el comportament que tenen en el terreny que caço, pen-
so que els Laika són uns gossos molt efectius. 
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Descriu la manera que tenen de caçar.
Els Laikas cacen en silenci, sense clapir ni fer soroll a uns 100 o 200 
metres del caçador, a vegades més, tot depèn de l’exemplar. Amb una 
busca constant i sempre alerta, cacen de vent però també van de rastre, 
fins al moment d’arribar al jaç del senglar, que el marcaran amb una ma-
nera de bordar molt característica i constat fins que en el moment que 
l’animal emprengui la carrera, l’empaitaran a una velocitat vertiginosa 
i en el moment d’arribar a la peça abatuda tornaran amb el seu gosser 
molt ràpid per reprendre novament la busca. El seu instint d’orientació 
és molt alt. 

Com milloraries, si escau, la genètica dels teus gossos? 
Seleccionant els exemplars més ben adaptats i amb més passió per a la 
caça i descartant aquells que tinguin alguna característica no típica de 
la raça o  no desitjable. Sempre s’ha d’anar millorant la sang però sense 
caure en el parany de la consanguinitat excessiva. 

A quina edat i com inicies els cadells? 
Una de les coses que més m’ha sorprès d’aquesta raça és amb  la precoci-
tat que comencen a caçar, ho fan tot per instint. Als quatre o cinc mesos 
ja comencen a buscar i lladrar qualsevol fera que troben. Jo l’únic que 
faig és ignorar-los quan borden algun animal que no sigui un senglar i 
quan comencen a trobar i mossegar els primers senglars ignoren qual-
sevol cosa. Aprenen molt ràpid, només se’ls ha de donar bosc i deixar-
los que vagin agafant experiència ells sols. 

Com ha de ser el teu equip de gossos preferit? 
Ha de ser un equip que es complementi molt bé i tenir qualitats diver-
ses, per això mateix vaig introduir els Laikas al meu equip, perquè tinc 
gossos de rastre que són molt insistents en la persecució i això és molt 
bo però també té l’inconvenient que si el senglar s’escapa de la cacera es 
queda molt terreny per caçar i amb els Laikas puc continuar la batuda, i 
això amb la densitat de senglars que tenim crec que és molt important. 
A part, per les característiques i la manera de caçar en dies en què els 
rastres són molt complicats o inexistents, els Laikas són els primers a 
trobar els senglars. 
Crec que un bon equip ha de der equilibrat i tenir moltes alternatives. 

Creus que ha d’anar lligada la morfologia i la qualitat de caça del gos? 
Per mi, el primordial és que els gossos tinguin molta afició però crec 
que al final una cosa porta a l’altra. Un  exemplar ben format i adaptat 
per la manera de caçar a què està destinat sempre serà un exemplar 
morfològicament correcte. 

Rastrejant la genètica | Laika de la Sibèria Occidental (West Siberian Laika)
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Digues defectes i virtuts de la raça? 
No sé si es podria definir com a defecte però el Laika no clapeix o ho fa 
molt poc quan empaita, només si porta el senglar molt a prop. 
Com a virtuts destacaria, per sobre de tot, l’enorme resistència i la ve-
locitat, i també el ben adaptats que estan a les baixes temperatures; el 
seu metabolisme està dissenyat per acumular greix amb molta facilitat 
i amb això s’entén que quan estem a mitja temporada a l’hivern i la res-
ta de gossos necessiten ingerir més menjar per mantenir-se, a aquests 
encara els hi he de racionar perquè no s’engreixin. 

Ets d’alguna Associació, Club, Federació... i en què et beneficia? 
Sóc soci de la Federació Catalana i Aragonesa de Caça. Em tenen in-
format de la legislació, certàmens, ordre de vedes i qualsevol novetat o 
modificació que sorgeixi. 

Si haguessis de triar una altra raça, quina tindries i per què? 
Ara mateix és difícil de respondre perquè he tingut moltes races i gos-
sos creuats i el que he vist dels Laikas no ho he vist en cap altra raça, 
però un gos que m’agrada molt per les seves característiques és el Slo-
venski kopov perquè està seleccionat per lladrar insistentment la peça 
parada igual que el Laika. 

Vols afegir alguna cosa? 
Sí. Aprecio que m’hagueu donat la possibilitat de donar a conèixer 
aquesta raça al nostre país i agrair especialment a la meva dona el su-
port que em dóna en tot moment amb aquestes dues grans passions: 
els gossos i la caça. 

Els Laikas cacen en silenci, i acom-
panyats d’altres races ajuden a obte-
nir una canilla molt polivalent. A més, 
tenen la virtut d’aprendre ràpida-
ment, només els has de donar bosc.
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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 per 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...

... i tot allò que et puguis imaginar, 
només ho has de consultar.

Fem el servei a la carta perquè quedis satisfet!

{

{
PREU DE LES PECES

Perdiu 9’95€
Conill 10’00€
Faisà 12’00€
Guatlla (depèn de quantitats, de 1’32€ a 2’10€)
Colom 2’50€

SERRACANYA.COM

SOLSONA

BARCELONA

CARDONA

MONTMAJOR

L’ESPUNYOLA

BERGA

C-26

SERRACANYA

Obert a partir de les 7.30 h del matí
RESERVES: 938 230 100 – 938 230 073
Àrea intensiva: 608 609 641
Pep: 607 996 218 pep@ serracanya.com
Amadeu: 666 545 380
coto@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.

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€

CALENDARI ENGEGADES GENERALS - TEMPORADA 2015-2016
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Pel corriol

La Diana fa hores que no pot dormir, els nervis estan a flor de 
pell. Fa uns mesos que s’ha tret el permís d’armes i avui és el 
primer dia de caça de la temporada i les ganes de poder anar 
amb escopeta l’han privat de dormir tot el que ella voldria. 
Podríem dir que porta la passió per la caça i el món cinegètic 
des que va néixer. Sempre que ha pogut ha acompanyat el 
seu pare i el seu avi a caçar.  Treure’s el permís d’armes ha 
estat el seu somni, així com ser oficialment l’única noia caça-
dora i gossera del poble. Aquest desig per fi s’ha fet realitat. 
A les set del matí s’aixeca del llit, es vesteix i es troba amb 
el seu pare.  Junts van a buscar els gossos i es dirigeixen 
cap al lloc on es reuneixen cada diumenge amb la resta de  
companys de cacera. El sorteig de la zona on engegaran els 
gossos amb el seu pare i el seu germà recau en una soleia, 
amb mata baixa i bonica de caçar. 
Només engegar els gossos del remolc troben un rastre i sem-
bla que és bo. La Diana s’enfila més amunt d’on van el seu 
pare i el seu germà; de sobte sent com s’arrenca el porc i es 
posa a córrer i córrer i tot d’una uns metres més endavant 
li travessa un senglar. La Diana s’atura, li falta aire de tant 
córrer, el cansament li impedeix tenir els braços ferms però 
es recolza amb l’escopeta i passa el dit pel gallet. Només té 
temps per un sol tret i veu com el porc fa un gest estrany, 
però el busca i el busca i no és enlloc. 
- Pare el porc s’ha empuntegat. 
- Els porcs no s’empunteguen Diana. L’hi has trencat una 
pota!

Efectivament la Diana havia tocat el senglar. Tenia una sen-
sació d’alegria però alhora de ganes de trobar-lo i poder as-
saborir aquella primera presa el primer dia que tenia permís 
d’armes. 
- Aquí deixa sang ho veus?
- Sí, pare.
Els gossos segueixen el rastre del porc ferit i s’avisen les pa-
rades. Al cap d’uns deu minuts, en un quintà de camps, un 
caçador li tira un tret i el porc cau a terra. 
El caçador, però, assegura que el porc no anava tocat d’enlloc, 
així que la Diana i el seu pare no entenen gairebé res, però en 
una estona descobriran què ha passat. 
Arriben a la parada del caçador i veuen el porc, efectivament 
té una cuixa del darrere ben esbotzada i un altre tret al pit. 
- Quants trets has tirat?
- Un. -assegura el caçador.
- Que no veus que va tocat de dos llocs?
- Sí ja ho sé, és el tret de la Diana però heu de saber que el 
porc l’he mort jo, que ella no ha fet res. 
- Va! Si saps de sobres que anava ferit i saps que sempre 
apuntem les peces al primer que tira. 
- Doncs aquesta me l’apunto jo.

La Diana és una noia que no li agraden els mals rotllos i s’adona 
que allò és un acte de gelosia, d’enveja. En aquell moment no 
sap com prendre-s’ho, però està contenta per dins de saber que 
ha mort la primera peça i s’adona que li han fet malbé la festa. 

Per: Mariola Rafart
Caçadora al natural

L’enveja. Aquell sentiment que 
ens agradaria que no exitís 
i que malauradament està 
massa present entre nosaltres.
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Al cap d’uns dies té una història similar en una riera del seu 
poble on està caçant ànecs a punta de matí amb el seu pare. 
El gos para i de sobte s’aixeca un ànec; la Diana encara l’esco-
peta, tira un tret i l’ànec cau com un parrac. 
Tot d’una, de dalt un camí surt un caçador i diu que ell també 
ha tirat i que l’ànec és seu, cosa no certa ja que no s’havia ni 
despenjat l’escopeta de l’espatlla. 

Amb aquestes dues històries que us acabo d’explicar alguns 
us podeu adonar d’allà on ens pot portar l’enveja. 
Una noia de 14 anys, que tot just s’acaba de treure el permís 
d’armes, té gran passió per la caça, hi entén, té el tret afinat i 
ho està lluitant... Segurament, a alguns homes això els sobre-
passa i la ràbia i l’enveja que pugui penjar-se caps de caça i 
ells no, els acaba fent actuar d’aquesta manera que heu vist. 

L’enveja és una emoció desagradable que experimenta una 
persona quan desitja quelcom (material o no) que posseeix 
una altra. 
El sentiment de l’enveja barreja diferents emocions primàries: 
d’una banda el desig d’allò que no es té, d’altra banda un cert 
odi cap a aquell que sí que ho posseeix i, finalment, ansietat. 

Que a la vida quotidiana i a tots els esports hi ha enveges no 
és cap novetat i que a la caça les enveges són més pronuncia-
des tampoc. 
Fixem-nos fins i tot que culturalment s’associa l’enveja als co-
lors verd i groc. Quin és el color que ens relaciona la caça i els 
caçadors? El verd. 
Potser aquesta enveja tan pronunciada en la caça és deguda 
als nostres avantpassats; aquella necessitat d’anar a caçar 
per poder menjar, senzillament per poder sobreviure, per 
poder ser més que la resta de tribus, que la resta d’animals, 
lluitar cos a cos per tirar endavant... 
Qui sap si tot això ja és quelcom que portem dins des de gene-
racions enrere i hi ha persones que ho saben controlar millor 
i d’altres no!

Des del meu punt de vista penso que les persones més enve-
joses són aquelles que són menys felices i les que estan menys 
convençudes d’elles mateixes. Les que no estan contentes 
amb res del que tenen, que només s’emmirallen amb la resta 
de la societat, aquelles que no valoren plenament les coses, 
que només les volen per poder demostrar que les tenen.
Dins la caça serien doncs aquelles persones que volen ma-
tar igual o més que el company que caça amb ells, aquelles 
que no s’alegren quan un noi jove mata per primera vegada 
un senglar, aquelles que no valoren prou el treball dels gos-

sos del company gosser, que no valoren l’esforç del gosser, 
aquelles que només volen matar per poder penjar les fotos 
al Facebook perquè les vegi tothom i demostrar que són les 
millors... Tot i que com molt bé sabem, no és més bo qui més 
mata sinó qui caça millor.

Dins de moltes colles de caça, l’enveja provoca que no hi hagi 
una bona harmonia entre els companys; així, en moltes oca-
sions s’aconsegueix que els més propers a la persona enve-
josa acabin envejant sense ni saber el perquè. Aquesta colla 
s’anirà deteriorant, cosa que provocarà el descontentament 
de la majoria i fins i tot al cap dels anys les ganes de plegar 
dels altres. 

En tot, però sobretot en la caça, ha d’existir un bon clima i 
una bona unió, ja que es tracta d’un esport que per poder as-
solir unes bones jornades s’ha d’anar molt unit i treballar en 
conjunt i no cadascú intentant ser més que l’altre. 

Jo personalment més que ningú puc dir que he patit molt per 
aquesta qüestió. He sigut una noia envejada; ser caçadora, 
ser gossera, ser campiona en diverses ocasions en els campio-
nats de sant Hubert…,  a molts caçadors i a altres caçadores 
els és complicat d’acceptar.
He viscut històries, situacions i he sentit coses a la meva es-
quena de tots colors.
Anys enrere m’afectava moltíssim que algú em tingués enve-
ja, ara he après que són ells els que ho passen malament i no 
jo. Jo sóc feliç amb el que caço, com caço i amb qui caço i no 
m’importa el què digui la resta. 

Sigueu feliços amb el que feu i no us vulgueu emmirallar 
només amb la resta de companys, recordeu una frase molt 
certa que diu: 

“No és més feliç qui més té sinó qui menys necessita”

Apliqueu-la també a la caça, matar més no vol dir ser més 
feliç. A vegades he tingut més satisfacció matant una única 
peça en tota una jornada de caça, treballada, amb gran esforç 
per part del gos... que no pas molts dies amb grans esteses de 
peces de caça. 

Si tothom pogués pensar així, l’enveja no existiria o com a 
mínim no en un grau tan alt. 
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L’objectiu
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.

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

Bon cérvol caçat pel Josep a la Vall de Cardós
juntament amb el guarda Vicenç i el company Pere

Gran dia de caça gràcies al Jordi i Joan Marc Caball, 
amb 18 senglars abatuts

El Nil i el postureig

Verro de 108 kg caçat per l’amic 
Josep Plana

El verro de Josep Plana 

Bona llebrada a Coll de Nargó: Jordi, Marc, Jordi, Mateu, Paco i Albert (falta 
el Director d’orquestra en David que encara estava caçant)
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El Benny amb la parella d’arruis

Gran dia de caça gràcies al Jordi i Joan Marc Caball, 
amb 18 senglars abatuts

La colla de la Nou i Cercs amb 14 senglars

L’Adrià amb una llebre

El Xavi i la seva ratxa d’abatre senglars.
Enhorabona segueix així!

El Nil i el postureig

Verro de 108 kg caçat per l’amic 
Josep Plana

El verro de Josep Plana 

Una jornada per gaudir i en bona companyia
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Fets de caça

A principis de la dècada dels anys 
seixanta del segle passat, a Catalunya 
es van començar a posar de moda els 
vedats i els tancats. D’aquesta manera 
tots els que caçàvem lliurement per tot 
el territori català vam veure molt reduï-
da la nostra àrea de caça.
Per aquest motiu, i també per una ma-
jor proliferació, en aquells moments, de 
nous caçadors, ens vàrem plantejar el 
canvi d’indret per dedicar les nostres 
sortides anuals darrere els anàtids.
L’Empordà, fins aleshores el nostre des-
tí, es va començar a vedar. El Matà, fin-
ca arrossera on hi dedicàvem molta de 
l’activitat venatòria aquàtica, −crec que 
era el que anomenaven el “Mateu del 
ferro”−, la van acotar. També moltes de 
les finques que es dedicaven al conreu 
de l’arròs van canviar aquest per altres 
produccions. I, per acabar-ho d’arreglar, 
cada cop s’afegien nouvinguts a la caça 
d’aquàtiques. Davant de totes aquestes 
circumstàncies vam decidir amb el meu 
cosí, canviar d’aires i obrir nous horit-
zons.

Dels llocs humits de la Península, pel 
que respecta a possibles zones de caça 
d’aquàtiques, en vam fer una tria. Diria 
que per proximitat vam escollir Gallo-
canta. És una llacuna d’aigua salada, 
d’uns 7 km de llargada per uns 2,5 km 
d’amplada, situada entre les províncies 
de Saragossa i Terol.
Ja amb la decisió presa, amb el meu 
cosí Paquito vam començar a preparar 
l’expedició d’una temporada per a l’al-
tra, com si es tractés de l’ascensió a un 
8.000 m. 
Teníem clar que amb una llacuna 
d’aquestes dimensions, sempre tin-
dríem els ànecs fora de tret si no dis-

posàvem d’una petita embarcació per 
acostar-nos-hi. Lògicament aquesta 
hauria de tenir unes característiques i 
proporcions adients per poder-la trans-
portar amb el Douphine, cotxe que 
disposàvem per fer aquestes correries. 
Després de molt buscar vaig trobar un 
amic que ens podia deixar una petita 
barca inflable tipus Zodiac.
Sempre aprofitàvem pels vols de Tots 
Sants per fer aquests petits safaris 
aquàtics, ja que quasi cada temporada 
se solien ajuntar entre ponts i caps de 
setmana tres o quatre dies.
Aquell 29 d’octubre de 1965 a 2/4 de 5 de 
la tarda, sortíem de Barcelona en direc-

Quan es van començar a crear els vedats 
de caça va ser quan vàrem decidir am-
pliar horitzons cinegètics a “les espanyes”. 
Però el desconeixement dels nous parat-
ges feien poc exitoses les caceres.

Per Miquel Serra Cornet
Caçador veterà a qui li agrada escriure. Anota diàriament 
a les seves llibretes els fets de la seva vida cinegètica.
Imatges: Jordi Ametller, Miquel Arrazola i arxiu 

Primera anada a la Laguna de Gallocanta
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Reserva Natural Laguna de Gallocanta

ció a Tornos (Terol), un dels pobles que 
hi ha a la riba de la llacuna. Per voler fer 
drecera i per manca d’informació, −ens 
vam estalviar quilòmetres−, després de 
passar per carreteres infernals, arribà-
vem al poble a 2/4 de 3 de la matinada.
Vam dormir dins el cotxe, un al davant 
i l’altre al darrere. No gaire estona, pel 
neguit d’allò que era nou i per la inco-
moditat de la posició.
El primer problema va ser trobar la 
llacuna. I mireu que n’és de gran! Enca-
ra que estava núvol, sort en vam tenir 
del resplendor del cel sobre l’aigua. Les 
primeres experiències van ser fatals: la 
primera aigua que vam trobar no era 
la veritable llacuna, eren unes basses 
de força abans d’arribar-hi. Els ànecs ja 
començaven a circular, i nosaltres lluny 
de peu d’aigua. Quan vam trobar la ve-
ritable llacuna, la primera impressió va 
ser de gran joia, estava plena d’ànecs; 
segur que no pararíem de tirar; falsa 
impressió, perquè a les primeres vo-
lades els de la vora es posaven fora de 
tret. Els que estaven al mig de la llacu-
na quan ens localitzaven a 500 m arren-
caven i encara anaven més cap al mig. 
Vam caminar un bon tros vora amunt, i 
encara que n’estava ple pel mig i a l’altra 
banda, no es hi deixaven acostar ni per 
equivocació. Vam tornar al cotxe força 
desmotivats; desprès de tants quilòme-
tres ens trobàvem amb un lloc idíl·lic 
per la quantitat d’ànecs, però era molt 
difícil de caçar-ne cap des de la vora. 
Menys mal que ens quedava la nostra 
arma secreta, la Zodiac inflable. Encara 
que no ho veiem clar del tot.
Després d’un petit mos, vàrem anar 
a parlar amb uns homes que hi havia, 
allà en una paridora, per demanar-los 
com s’havia de fer en aquest lloc per 
caçar un ànec. Aviat vam saber la so-
lució: l’única manera de poder matar 
algun ànec per aquells indrets era fent 
aguaits en una bassa d’aigua dolça que 
anomenaven “el navajo”.
Ens van recomanar que per ins-
tal·lar-nos anéssim a La Posada, l’únic 
hostal que hi havia al poble de Tornos. 
Aviat la vam trobar, així com també ha-
bitació per quedar-nos. L’allotjament 
no estava pas malament pel que fa als 
llits de ferro, alts amb un parell de ma-
talassos de llana que quasi s’havia de 
saltar per pujar-hi, i tan ben equipats 
de mantes que gairebé ens aixafaven 
pel pes. Un inconvenient era la man-
ca aigua corrent, la qual cosa volia dir 
que teníem la palangana i la gibrelleta. 
Si teníem altres necessitats i havíem 
d’anar, com dèiem al col·legi a mayores, 
no hi havia cap altre remei que sortir a 

la quadra a fer la feina, sempre vigilant 
on trepitjàvem.
Les mestresses eren dues senyores 
cinquantenàries i grassonetes, que gui-
saven com els àngels, i la matèria prima 
era de qualitat. Recordo un ajoarriero 
(bacallà amb all) per sucar-hi pa.
Per millorar la nostra ignorància i des-
coneixement de la zona, de la manera 
que es caçava, en quin lloc, com anar-hi, 
etc., ho anàvem demanant. Quan vàrem 
preguntar pel Navajo, una de les germa-
nes, tota servicial, ens va respondre: “el 
chico les acompañará”. Nosaltres anà-
vem esperant que vingués el vailet, “el 
chico”. Aleshores de sobte s’aixecà el 
seu germà, un senyor cinquantenari 
com elles, i ens va enunciar: “cuando 
quieran podemos partir”. 
Allà ens va acompanyar i ens hi vam 
instal·lar. Com que era d’hora, fins i tot 
vam tenir temps de fer uns amagatalls. 
Feia fred i estava força núvol. En aquell 

primer aguait no vam pas estar sols, ja 
que van arribar tres caçadors amb un 
tractor, amb gos inclòs. El resultat va 
ser dolent: el Paquito va baixar una fe-
mella i a mi, tot esperant fer el doblet, 
em va marxar la parella a criar.
Si en arribar al matí veníem espe-
rançats,  quan vam tornar a La Posada, 
teníem la moral per terra. Pensàvem, en 
sortir de casa, que cada dia no baixaria 
de deu el nombre de captures, i el pri-
mer dia ens vam haver de conformar 
amb un trist ànec.
Sort en vam tenir de les xerrades a 
la vora del foc, del sopar casolà però 
boníssim, i del descans dins uns llits 
gruixuts i uns matalassos tous de llana, 
perquè a les sis del matí, amb l’expe-
riència d’un dia, havíem de sortir xa-
lests a fer l’aguait del matí.
Tornàrem al Navajo, ja que era l’únic 
lloc que coneixíem en què almenys po-
dríem tirar algun tret. Vam deixar el 
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cotxe lluny per no esverar els clients, però en anar-nos acos-
tant es van començar a enlairar, crec que només en va que-
dar un i un ocellot, al qual vaig tirar sense èxit, i el Paquito a 
l’ànec d’arrencada. Un altre fracàs i cap a esmorzar. Per això 
tants quilòmetres?
Ja amb l’estómac ple, ho vam intentar de nou. Era el dia de 
la gran prova. De primer, il·lusos nosaltres, en veure que la 
llacuna era de poc calat, vàrem intentar fer una aproximació 
als ànecs a peu. Als 100 m ja no podíem amb les botes, mitja 
volta i a cercar l’arma secreta, i infal·lible per a nosaltres: la 
Zodiac inflable.
Ens va costar inflar-la amb una manxa de peu: estellament a 
les cames de tant pedalar. Al final ja feia patxoca. Va arribar 
el moment de la veritat; jo amb el vaixell i el Paquito amb els 
rems, cap a l’aigua! El primer expedicionari va ser el Paqui-
to, que va navegar amb decisió i grans cops de rems cap al 

Llavors va ser quan vàrem 
descobrir la tècnica per caçar 
l’ànec en aquella llacuna: 
l’aguait!

centre de la llacuna. Jo vaig anar a la vora per arrecerar-me 
darrere una barca vella i mig abandonada. Vaig sentir que ja 
tirava pensant “ja anem bé”. Es van aixecar uns grans vols 
d’ànecs marxant cap al poble de Gallocanta i vaig veure que 
ja baixaven empentats per una barqueta a motor en la qual 
els tripulants no deixaven de disparar; els de la barca van 
girar en veure el primitiu navegant solitari de la Zodiac. Per 
a més inri, els de la barqueta també eren catalans. El nostre 
invent, la nostra estratègia, la nostra arma secreta, se’n va 
anar en orris: els rems no podien competir amb el motor ni 
la força humana amb la força mecànica. L’home va arribar 
com va poder cansat i suat, sense cap ànec. Vam plegar veles 
i cap a dinar.
A la tarda, migdiada, abans d’un altre aguait al Navajo. 
Aquest cop va ser més profitós per a mi; vaig aterrar un xar-
xet mascle, ja no faria capot.
L’endemà, dia de Tots Sants al matí, encara vam tenir l’ hu-
mor de tornar al Navajo a fer l’últim aguait, per testificar que 
no hi havia res. Així vam donar per acabada aquesta primera 
cacera d’ànecs a la llacuna de Gallocanta.
Vàrem tornar amb diverses lliçons ben apreses per a pròxi-
mes vingudes: que a la Llacuna de Gallocanta era impossible 
caçar res legalment, els ànecs no es deixen acostar. Per caçar 
quelcom s’ha d’anar a les basses d’aigua dolça que hi ha al 
voltant de la Llacuna, o en alguna vora on hi hagi entrada 
d’aigua dolça, a fer aguaits.
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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

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

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

Taxidèrmia

El Boc
Reg. TT-B-28

t. 675 573 128 (Pep)

08269 Valls de Torroella, Barcelona. info@iperezserrano.com
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Des de dins

Entrevsita a la caçadora
Erika Lopez Viladrich
Edat: 24 anys
Organyà (Alt Urgell)

Què és per a tu la caça?
Una forma diferent de gaudir de la natura i tota una expe-
riència de poder-ho fer amb la companyia dels gossos i la 
resta de la colla.
També és una manera de regular les poblacions de les 
diferents espècies i una gran ajuda a l’agricultura, ja que 
aquestes bèsties els  causen molts danys i pèrdues.

Què és el que et va iniciar en el món de la caça?
He crescut envoltada de caçadors i des de ben petita que 
m’agradava acompanyar el meu pare a caçar. Quan no anava 
amb ell a la parada, anava amb els gossos amb el meu tiet. 
Suposo que tot plegat fa que t’agradi, tot i que penso que 
això es porta a la sang.

Quants anys fa que caces? I si es pot, saber quants anys 
tens?
Doncs com he dit, des de ben petita que acompanyava el 
meu pare i el meu tiet, però que porto arma deu fer uns 4 
anys. Tinc 24 anys

Quina modalitat t’agrada més? Per què?
La que més m’agrada és el senglar, perquè vaig amb els gos-
sos i és una gran satisfacció veure’ls com treballen i sentir 
els seus empenyiments, tot i que molt de tant en tant vaig a 
la llebre també.

Un paratge per caçar…
Organyà i la Vall de Cabó.

Tens gos? Quina raça?
Sí, tenim gossos, de la raça grifó blau de gascunya, sabueso 
espanyol i una femella italiana de sabueso.
I l’última adquisició ha sigut la Xipi, una teckel, que de 
moment només ha seguit la sang d’algun cabirol, tot i que 
també ve a la lleva amb mi.

Quina arma utilitzes?
Un Browning FN, calibre 30-06.

Aprofites la carn de caça?
Sí. Els en donem als gossos i moltes vegades ho portem a un 
restaurant del poble perquè ens ho cuinin i hi anem a fer 
sopars amb la colla.

Trobes amb facilitat botigues especialitzades en caça? 
Sí, ja que al poble del costat (La Seu d’Urgell) en tenim una, i 
sinó sempre podem arribar-nos a Andorra.

Creus que la llei de caça està actualitzada? Per què?
Doncs la veritat és que ho desconec.

Quina és la mitjana anual de costos en relació a la caça?
No m’he parat mai a comptar-ho, però crec que s’hi ho fes, 
entre assegurances, llicència federativa, bales..., em posaria 
les mans al cap.

Que creus que es pot millorar en el món de la caça?
Segurament es poden millorar moltes coses, sempre es pot 
millorar. Però el que realment m’agradaria que canviés és la 
visió que té la societat, que desconeix la caça.
No som assassins. Penso que jutgen massa la caça i real-
ment no saben què és. Això hauria de canviar.

Com veus el futur de la caça a Catalunya?
El veig molt fotut, ja que hi ha poc jovent a qui realment li 
agradi la caça. Quan comencin a plegar la gent gran de les 
colles no sé pas què farem.

Alguna anècdota?
Si… va ser un dia que en lloc d’engegar els gossos tots de 
cop, els nostres i els de l’altre llevador o vàrem fer en dues 
vegades. Jo em vaig quedar al cotxe amb els nostres i així de 
passada feia parada.
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Van llevar un cabirol al qual havia tirat que anava deixant 
sang. Al cap d’una estona em van dir que els gossos el para-
ven, així que jo me’n vaig anar  cap allà. En arribar vaig tenir 
la gran sorpresa: hi havia un porc i en lloc de 6 o 7 gossos 
només n’hi havia 3.
No sabia pas què fer. Al final els gossos es van apartar i li 
vaig poder tirar.
No m’hi havia trobat mai tot i que si arribo a saber que m’hi 
he de trobar un porc no sé pas si hi hauria anat.

Acaba la frase: El millor caçador... és aquell que no té pressa 
per marxar.

M’agradaria que canviés la visió que té 
bona part de la societat sobre els caça-
dors i sobretot de les dones caçadores.
No som assassins, som caçadors!
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A punta
de fletxa

Per: Miguel Ángel Pérez, “Migui”
Un indi de l’Empordà i amant dels gossos
de rastre de sang.

Equip necessari per a la caça amb arc
En la caça amb arc, com en qualsevol altra disciplina de caça, 
es necessita un equip específic que permeti desenvolupar 
l’activitat i ajudi, també, a augmentar el percentatge d’èxit 
en la seva execució. Cada modalitat exigeix un tipus d’equip 
determinat. Si bé l’arc pot ser el mateix tant en la caça d’acos-
tament com en la d’espera, aquest, com nosaltres mateixos, 
haurà de portar els complements necessaris per a cada una 
de les modalitats.

Un fet curiós, quan parlem de caçar amb arc, és que s’acostu-
ma a creure que l’equipament que cal portar és més senzill 
que en altres modalitats, però en realitat és tot el contrari. 

La dificultat que aquesta disciplina exigeix, ens farà utilit-
zar roba i complements que moltes vegades no ens posaríem 
quan portem una altra arma com un rifle, una escopeta, etc.

Tot seguit, veurem els tipus d’arcs i els complements que 
cal portar.

Si usem un arc tradicional (long bow o arc corb), els com-
plements que fer servir seran mínims. Caldrà un buirac per 
guardar les fletxes i poca cosa més, ja que no s’utilitzen  ele-
ments de punteria i l’acte de deixar anar es fa amb dits.

Un fet curiós, quan parlem de caçar amb arc, és que s’acostuma 
a creure que l’equipament que cal portar és més senzill que en 
altres modalitats, però en realitat és tot el contrari. 
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Si cacem amb un arc compost, o arc de politges, s’han de fer 
servir diferents complements, a més, aquests, cada dia han 
de ser més, ja que aquests arcs estan pensats per deixar anar 
amb un disparador. El mínim que s’ha d’utilitzar, si decidim 
deixar anar amb els dits, és un reposa fletxes i un estabilit-
zador. S’ha de tenir en compte que els arcs de politges d’avui 
són molt curts i ràpids. Hi haurem de posar una baga per 
poder obrir l’arc i si decidim utilitzar elements de punteria, 
dels quals n’hi ha una gran varietat, és més que probable que 
utilitzem un dioptre que ens ajudarà a millorar l’alineació 
amb el punt del nostre visor i, així, evitarem errors. També 
hi ha l’opció d’utilitzar un buirac  per a les fletxes que van al 
nostre arc.

El que s’ha dit fins ara fa referència al tipus d’arc que utilit-
zarem. Com s’ha vist, només el fet d’usar un arc o un altre 
condiciona el tipus d’equipament que farem servir.
 
Si parlem dels complements necessaris independentment de 
l’arc, tenim els següents:  

En primer lloc, hi ha la dactilera (senzilla o guant), o protec-
tor de dits, per si decidim deixar anar amb dits o disparador,  
que pot ser de canell o de polze. 

Hi ha, també, el protector de l’avantbraç per evitar que la la 
corda ens fregui l’avantbraç  quan deixem anar. Si això pas-
sés es desviaria la trajectòria de la nostra fletxa i també és 
possible que la corda ens provoqués algun dany. 

Si no portem un buirac ajuntat al cos de l’arc, en portarem un 
d’esquena o de cintura per poder portar les fletxes.

Només el fet d’usar un arc o 
un altre condiciona el tipus 
d’equipament que farem servir.

L’arc és una arma que requereix una infinitat d’ajustaments, 
sobretot l’arc de politges. Això fa que hàgim de portar un pe-
tit set d’eines i recanvis que ens ajudaran a no perdre un dia 
de caça per culpa d’un petit desajust en el nostre arc o en al-
gun dels complements. Portarem, doncs, sempre una petita 
motxilla o ronyonera on guardar un feix de claus Allen per si 
necessitem collar algun cargol o ajustar el nostre visor, corda 
per fer una baga, corda per a una lligadura del dioptre, una 
barra de cera per protegir la corda de l’arc de les inclemències 
del temps, una llanterna que es pugui ajustar a l’arc si anem 
a caçar en la modalitat d’espera (aquesta ens permetrà apun-
tar en la foscor) i algun culatí i puntes de caça de recanvi.

Avui, a causa de l’increment de la cacera d’acostament, sobre-
tot a la muntanya i l’alta muntanya, s’utilitza, cada vegada 
més, roba específica per a aquesta activitat. Acostuma a ser 
de camuflatge, lleugera, silenciosa i resistent al fregament. Ac-
tualment, hi ha diverses marques de roba de caça; són marques 
majoritàriament americanes (Kuiu, Sitka, Kryptec, Under Ar-
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mour, etc.). També n’hi ha alguna d’europea (Harkila i Onca). 
El fet d’escollir-ne una o una altra dependrà de nosaltres, ja que 
cada una té un determinat patró de camuflatge, un disseny 
determinat, diferent teixit, etc. Totes, però, són d’una qualitat 
molt alta i cobreixen totes les necessitats de la cacera d’acos-
tament i la d’espera. En el cas de caça amb arc, la roba és molt 
important, ja que hem de passar el més desapercebuts pos-
sible quan som al camp. Hem de pensar que sempre haurem 
d’aproximar-nos als animals a distàncies realment properes, 
ja que aquesta és l’essència de la caça en proximitat i, a més, 
l’arc presenta unes determinades limitacions.

Avui, a causa de l’increment de 
la cacera d’acostament, sobretot 
a la muntanya i l’alta muntanya, 
s’utilitza, cada vegada més, roba 
específica per a aquesta activitat.
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Caça social

Entrevista
Societat de Caçadors de Tremp

Com es diu la societat?
Societat de Caçadors del  Montsec.

Quin any es va fundar?
Es va fundar el 1943.
 
Quins termes municipals comprèn la societat?
Tots els municipis del terme Municipal de Tremp.
 
Quantes hectàrees aproximades teniu?
És un dels  vedats més grossos de Catalunya per no dir el més 
gran. Unes 45.000 hectàrees.

Quants socis sou actualment? 
Consta de 130 socis.
 

Quina és la mitjana d’edat dels socis?
La mitjana d’edat dels socis és de 40 anys.

Quines espècies cinegètiques teniu?
Els animals que s’hi poden caçar són el porc senglar, el cabi-
rol, la llebre, la perdiu i la becada.

Els danys són considerables, 
però pensem que bona part 
dels danys que atribuïm al porc 
senglar són infringits pel teixó.

Manuel Garcia. President
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Espècie Mitjana
de captures

Rècord històric
de captures/any

Perdiu roja 50 100

Guatlla 70 200

Tudó 20 100

Conill 2 20

Llebre 25 100

Guineu 30 100

Porc Senglar 200 400

 Cabirol 30 50

Quines espècies són les que caceu 
més habitualment?

Són molt complexes les tasques que has de fer com a gestor 
de l’àrea privada de caça? Per quin motiu?
Les tasques que s’han de desenvolupar en l’àrea privada de 
caça són complexes i cares, se’ls ha de dedicar molt de temps.

Hi ha algun aspecte que creguis que es pot millorar?
Es podria millorar el conill, però és car i no dóna resultat.

Com porteu la relació amb la resta d’usuaris del medi
natural?
La relació és bona, tot i que evidentment sempre pot millo-
rar.

Teniu molts problemes de danys d’espècies cinegètiques a 
l’agricultura? I problemes per accidents trànsit o per altres 
causes? Com ho solucioneu?
Els danys són considerables, però pensem que bona part dels 
danys que atribuïm al porc senglar són infringits pel teixó.

Com veus la vostra societat en un futur?
Pensem que la societat la podríem millorar fins al punt de ser  
envejada per altres societats; hem millorat en moltes coses 
però estem lluny de la nostra meta. Podríem assolir l’objectiu 
d’aconseguir una societat en què es pot caçar amb harmonia 
i amistat. És molt important caçar però sense dubte el més 
important és passar una jornada divertida.
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La caça, com tota activitat sostenible que transcorre en el 
medi natural, intenta complir tres pilars bàsics: ecologia 
(factors biòtics i abiòtics), economia (que almenys no generi 
pèrdues) i societat (que no creï desigualtats). 
En primer lloc, l’ecologia perquè hi intervenen factors com 
ara les espècies, el temps, l’hàbitat, els depredadors o la com-
petència, que poden variar entre localitats o entre anys. A 
més, la majoria de vegades, la distribució d’aquestes espècies 
es du a terme sobre àrees geogràfiques extenses; i en con-
seqüència, és difícil observar, fins i tot comptar de forma 
precisa els individus existents. D’altra banda, i en segon lloc, 
haurem de tenir en compte les variables antròpiques com 
són economia i societat, ja que, en cada entorn, contempla-
rem diferents tipus de propietats, usos, activitats, legisla-
cions i objectiu específics que hauran de definir tot el cicle. 
Amb el temps, aquests tres pilars, s’han anat imposant com 
a pauta en la majoria de professionals que, des de principis 
del segle XIX, ens han transmès. Per tant, tot i saber que la 
gestió de la fauna salvatge en si és un repte, hauríem d’en-

tendre que la planificació de l’exercici de la caça ha de ser de  
compliment obligat. Sense aquest condicionant aquesta és 
una activitat que es du a terme a cegues.  
Contràriament, sabem del cert que aquesta gestió no sem-
pre s’ha fet de forma ordenada, i per tant, bona o dolenta, 
sempre s’ha dut a terme. Tot i això, en la majoria d’ocasions, 
sense un bon projecte d’ordenació, els resultats han estat 
un fracàs; o tot el contrari, un encert, del qual desconeixem 
quins són els factors que han determinat l’èxit de forma ob-
jectiva. Consegüentment, serà complicat trobar l’equilibri 
sense tenir unes directrius i una estimació aproximada de la 

Per a una millor gestió cinegètica

La gestió cinegètica
Per Àngel González Jiménez
Enginyer Agrònom
Enginyer de Forest

La caça, com tota activitat sostenible 
que transcorre en el medi natural,
intenta complir tres pilars bàsics:
ecologia, economia i societat. 

Tamany de 
la població(n)

Capacitat de càrrega d’un medi (k)

Creixement lent població 
per excés de densitat. 
Població pròxima al límit de 
la seva capacitat de carga.

Creixement ràpid de la població.
Densitat correcta. No hi ha 
problemes de competència.

Creixement lent perquè 
la població encara és reduïda.
Densitat poblacional baixa.

Temps

Tamany de 
la població(n)

Capacitat de càrrega d’un medi (k)

Creixement lent població 
per excés de densitat. 
Població pròxima al límit de 
la seva capacitat de carga.

Creixement ràpid de la població.
Densitat correcta. No hi ha 
problemes de competència.

Creixement lent perquè 
la població encara és reduïda.
Densitat poblacional baixa.

Temps
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població d’individus que tenim al nostre vedat. És important 
tenir una visió de conjunt i una visió a mig i llarg termini que 
millori de manera sostinguda aquest recurs renovable. 
D’altra banda, la caça, com a activitat cinegètica, en tota 
època i en qualsevol lloc, ha causat fortes controvèrsies 
en gran part de la societat. En la nostra cultura, sobretot 
urbana, persisteix una antiga i caduca visió del “caçador” 
exterminador, però no floreix la moderna visió de l’anal-
fabet “ecologista”, que protegeix els ecosistemes fins al 
seu col·lapse. Falta canviar la visió segons la qual prote-
gir no sigui un sinònim de prohibir; perquè protegir és un 
sinònim de gestionar, i afegiria un altre cop, d’equilibri.  
Realment, l’únic instrument que posseïm per contrarestar 

aquesta aversió és iniciar la conjunció de la nostra activitat 
amb la participació activa i comprensió d’informes tècnics, 
acords a la realitat. Informes que vagin més enllà de llargs 
formularis amb “copia y pega” que moltes vegades trobem 
que accepten les administracions i més d’un vedat. Cal, per 
tant, que veiem la gran importància d’aquest fet. La caça, 
igual que els caçadors, ha d’evolucionar amb la societat i 
aquesta exigeix que ho fem amb ella. 
És important no oblidar que el col·lectiu està fent un gran 
esforç. Cal remarcar les bones iniciatives que segueix duent 
a terme tot i la situació social actual que passa el nostre país. 
Com a exemples podríem citar les nombroses aportacions 
de mostres que envien els caçadors per als estudis que fan 
algunes universitats (per exemple la Universitat de Lleida), 
estudis que coordinen les federacions de caça (provincials, 
comunitàries i l’estatal), els estudis que fan les fundacions 
(per exemple el FEDENCA), aportacions de les associacions 
de caça (per exemple clubs de races, associacions de caçadors 
i de gossos de sang...) i aportacions per a estudis que desen-

volupen els centres de recerca (per exemple el SEFAS). Tam-
bé cal puntualitzar col·laboracions paral·leles per a projectes 
complexes, com per exemple la gestió conjunta del cérvol a 
l’Alt Berguedà (on hi participen més d’onze vedats amb la Fe-
deració Catalana de Caça, la Generalitat de Catalunya i una 
superfície aproximada de 34.600 hectàrees). 
Això no obstant, algunes vegades, els resultats es coneixen 
de forma individual. Hi ha grans dificultats a l’hora de coor-
dinar esforços i l’assimilació de les dades, cosa que no es fa de 
manera integral, ja sigui per la diversitat d’interessos ja sigui 
per la complexitat organitzativa o per les diferents direc-
trius que decideix cada grup, però cal alinear els  objectius. 
S‘ha de començar a obtenir dades reals de les poblacions 

cinegètiques que tenim en l’àmbit provincial i de comuni-
tat autònoma, per poder plantejar futurs models de gestió 
o preveure possibles desequilibris. Treballar per conservar 
i gestionar millor nínxols ecològics d’interès cinegètic com 
són les reserves de caça. Millorar l’obtenció, el processament 
i l’aplicació de les dades que transmetem als centres de re-
cerca i universitats perquè tinguin una millor aplicació pràc-
tica. I, d’entre moltes d’altres accions, intentar donar més 
formació als nostres joves, complementant així la formació 
bàsica amb conceptes tan importants com són l’ecologia i la 
gestió de recursos naturals.
En conclusió, és transcendental que seguim treballant per 
definir una estratègia col·lectiva de futur amb grans ex-
pectatives de treball. Aconseguir ser un col·lectiu modern i 
proactiu, cohesionat i homogeni, un sòlid agregat que vagi 
més enllà dels “filtres administratius”, que sigui capaç de 
donar solucions objectives, que sàpiga expressar-se davant 
dels mitjans de comunicació i que aconsegueixi ser el princi-
pal agent dinamitzador i d’equilibri de l’entorn natural. 
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Doctor Calibre
Per Ricard Marquès

Calibre 44-40 Winchester

L’any 1873 Winchester va revolucionar el món balístic amb la 
creació del seu primer cartutx metàl·lic amb beina de llautó 
i pistó de foc central, cosa per la qual també és conegut com 
a 44-40 WCF (Winchester Center Fire).  Fou creat per al mític 
model de rifle de repetició Winchester 1873, que va arribar a 
tenir la fama de ser “l’arma que va conquerir l’Oest”. 

En aquells moments, la combinació d’aquests dos nous ele-
ments va marcar un gran salt en el món armamentístic de 
l’època i va provocar una sèrie de canvis importants que 
varen repercutir amb molta rellevància a tot el món. En un 
continent en què la lluita amb armes era d’allò més corrent, 
provocada entre altres causes per la colonització i la con-
questa de terres als “indis”, la febre de l’or i la falta de llei i 
ordre a molts llocs van fer que prevalgués l’ús de la força en 
el dia a dia.

Va ser tal la fama que va agafar aquesta munició, que fins i 
tot els revòlvers de l’època es varen recambrar a aquest cali-
bre. La gran majoria de fabricants i sobretot Colt i Smith & 
Wesson, que eren els més importants, van aconseguir amb 
aquest pas que amb un sol tipus de munició es pogués ali-
mentar dues de les armes més populars de l’època, el rifle i 
el revòlver, ja que en aquell temps el fet de no portar-ne cap 

en molts ambients semblava en certa manera com anar “des-
pullat”.
Aquesta munició originàriament es carregava amb pólvora 
negra, 40 grains (equivalent a 2,6 grams aproximadament); 
d’aquí prové en part la seva nomenclatura, 44 pel calibre de 
la bala i 40 per la quantitat de grains de propelent. Tanma-
teix al llarg del temps s’han fet moltes variacions pel que fa 
al tipus i pes de la punta, tipus i pes de la pólvora, etc., però 
conservant sempre les bases dels seus orígens. Cal destacar  
que es  curiosa la forma “xata” de les puntes que s’acostumen 
a fer servir, donada la peculiar forma de càrrega de munició 
del Winchester, amb el seu tub sota el canó i el contacte entre 
una i altra bala de punta i pistó, cosa que podria fer que en 
algun moment dins d’aquest “magatzem” s’hi pogués produir 
algun tret fortuït que causés a la vegada un fet desagradable 
i molt perillós tant a l’usuari com als del seu voltant.

La punta més corrent per a recarregar acostuma a ser la de 
200 grains, tot i que al mercat hi ha una gran varietat de 
tipus i de pesos de punta i més avui en dia en què aquest 
popular calibre també ha estat adoptat per molts fabricants 
de rèpliques d’armes que s’han fet famoses en part gràcies al 
cinema de l’Oest americà. Hem de remarcar al respecte que 
cal diferenciar la cartutxeria metàl·lica adequada per a ar-
mes antigues, originàriament com hem dit de pólvora negra, 
i les modernes, que ja fan servir pólvora nitrosa i sense fum. 
Cal tenir present que per a les armes antigues, tot i que fo-
ren molt ben concebudes, igual que pels materials emprats 
a l’època de fabricació, no es va contemplar la utilització 
de pólvores modernes. Per a salvaguardar la seguretat de 
l’usuari davant aquest fet, en comprar munició per a armes 
antigues, s’ha de diferenciar l’any que es van fabricar i fer-ho 
patent a l’establiment en què s’adquireixen a fi d’evitar desa-
gradables i perilloses sorpreses. Convé recordar que tot tipus 
d’arma és concebuda per a aguantar una determinada pres-
sió a la recambra, lloc on es produeix l’explosió que impulsa 
el projectil, fet que condiciona els límits que pot aguantar la 
mateixa i que no es pot sobrepassar mai, sota cap concepte; 
per això aconsellem des d’aquí que fins i tot ha de quedar per 

És bastant habitual veure’l 
sobretot en mans de gossers, 
al qual per la seva lleugeresa, 
capacitat de munició, rapidesa 
de recàrrega amb el sistema  
de palanca, bona encarada (...) 
el fan un gran aliat per  
aquesta tasca.
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sota de la indicada pel fabricant, ja que hi ha factors externs 
diversos, com ara la temperatura o la humitat que la poden 
fer variar i provocar fets molt perillosos i a la vegada molt 
desagradables i lamentables un cop s’han produït.

Tant les armes que disparen el calibre 44-40 com la munició 
s’han provat àmpliament en els escenaris més variats que 
podem arribar a imaginar, i tot i que no ha estat un calibre 
de gran difusió en el món militar, ja que inclús en els seus 
orígens hi havia molts competidors en aquest camp amb 
millors prestacions balístiques, sí que ho ha estat en el món 
civil i de la caça. Els rifles normalment, es varen començar a 
fabricar com el Winchester 1873, amb una llargada de canó de 
més o menys 24 polzades, aproximadament 61 centímetres: 
bona mida quant a precisió o cremat de pólvora. Però per 
facilitar-ne l’ús, sobretot dalt d’un cavall, es varen escurçar, 
com va ser el cas del model Winchester 1892, del qual se’n va-
ren fabricar més unitats i en certa forma va reemplaçar l’an-
terior model Winchester 1873. Cal dir també que, a diferèn-
cia dels primers, en aquests anys els materials de fabricació 
varen anar millorant i a la vegada les característiques tècni-
ques i mecàniques s’anaren adequant a les transformacions 
efectuades també en la cartutxeria, amb pólvores sense fum 
i amb més potència, que milloraven molt les característiques 
i prestacions de la pólvora negra. Aquest és el cas del model 
Winchester 1894, que amb el calibre 30-30, és el que possible-
ment hagi fet més “carn” a tot el món, ja que es va fabricar 
fins a l’any 2006.

En el món de la caça és bastant habitual veure’l sobretot en 
mans de gossers, a qui per la seva lleugeresa, capacitat de 
munició, rapidesa de recàrrega amb el sistema de palanca, 
bona encarada, etc., combinada amb la contundència que té 
a poca distància, bastant normal a la qual acostumen a tirar 
ells, ja que no és com hem dit un calibre amb un gran coe-
ficient balístic, el fan un gran aliat per a aquesta tasca. No 
cal dir per tot l‘exposat abans que no sigui bo per fer servir 
a la “parada”, ans al contrari, sí que ho és però amb limita-
cions. Penseu tan sols que la velocitat de sortida de projectil 
és molt més baixa que la de la majoria de fusells de forrellat 
i semiautomàtics i d’infinitat de calibres, caiguda de bala, etc.

Per la gran quantitat d’armes i municions fabricades amb el 
44-40, des del seu inici, no pot quedar cap dubte de la seva 
gran popularitat i versatilitat, cosa per la qual si teniu l’en-
cert i l’ocasió de tenir-ne un, sigui antic o modern, per caçar 
o per tenir-lo i tirar de tant en tant, us farà gaudir en cada 
moment.     
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Consultes
legals 

Novament, ens han plantejat consultes sobre la possibilitat 
de portar dues armes i, també, si és possible utilitzar-les per 
a qualsevol tipus de caça i amb la munició que es vulgui. En 
ocasions, quan el caçador està cercant una perdiu i/o un co-
nill li apareix sobtadament un senglar i se li planteja l’opor-
tunitat de disparar-lo amb una escopeta de perdigons. És 
possible? Es pot carregar l’escopeta amb bala i disparar? 

Com ja sabeu, cada llicència permet al caçador utilitzar la 
seva arma per a l’ús indicat en funció de la seva categoria. 
Ni el Reglament d’Armes ni la Llei de Caça prohibeixen l’ús 
d’una arma destinada a la caça menor per a l’activitat de caça 
major ni viceversa. 

Només podem parlar d’armes prohibides. El Reglament d’Ar-
mes únicament estableix les armes prohibides per a l’exerci-
ci de la caça. Pel que fa a l’activitat de la caça, la Llei recull els 
supòsits prohibits en el seu article 31, com per exemple caçar 
amb municions no autoritzades, caçar en època de veda, 
caçar utilitzant cavalleries o vehicles com a mitjans d’ocul-
tació, caçar amb reclam de perdiu i d’altres.

Com ja vàrem indicar en altres publicacions, no està prohibit 
l’ús de les armes de les diferents categories per a caça menor 
i major. Si es disposa de la corresponent llicència, l’arma po-
drà ser utilitzada pel seu titular lliurement per a la caça de 
qualsevol espècie, amb l’única excepció establerta per l’arti-
cle 29 del Real Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’Abril, del Text 
Refós de la Llei de Protecció dels Animals, que prohibeix  
utilitzar balins, armes d’aire comprimit i armes del calibre 22 
per caçar qualsevol animal.

Ara bé, volem recordar que en èpoques de veda i per a  
segons quins tipus d’armes es desaconsella practicar la caça 
portant dues armes per evitar controvèrsia amb el Cos dels 
Agents Rurals. Els Agents Rurals podrien  considerar, sense 
perjudici de la prova del contrari, que el caçador està caçant 
l’espècie protegida per la veda perquè porta l’arma adequada 
per abatre aquella espècie.

Per això, cal precaució i responsabilitat en l’ús de les armes i 
tenir el màxim respecte pel compliment de les lleis que afec-
ten la caça.

Ús d’armes i doble caça

Per Anna Pla Fornós 
Advocada i mediadora  
“Assessorament i defensa en assumptes civils i penals”  
Tel. 690 952 753  anna.pla@icam.net



51Cinegeticat

La caça més segura amb...

Qui és responsable en un accident de caça?

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

PRESENTA LES ASSEGURANÇES 

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

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

Tots aquells a qui ens agrada aquesta meravellosa afició que 
tant gaudim i que, any rere any, després de l’obertura de la 
veda, ens obre les portes per practicar aquest esport seguit 
per centenars de milers de caçadors, volem fer una crida al 
compliment de les normes reguladores per a evitar situa-
cions que no volem que passin.

Cal recordar que tant la caça menor com la major, en algunes 
de les seves modalitats, es practica de forma col·lectiva, i per 
això hem de pensar que no som els únics que estem davant 
de les peces que pretenem abatre.

Especialment en la caça major, i en les modalitats de ganxo, 
batuda i munteria, es requereix una organització que en al-
tres pràctiques cinegètiques no es necessita. Quan es pro-
dueix un accident en aquests tipus de caça, inicialment po-
dem pensar que qui dispara podria ser l’únic responsable si 
no demostra una concurrència de culpes en la víctima. Però 
aquesta apreciació cada dia que passa observem que no és 
així, perquè cada vegada són més els casos en què no s’acaba 
la responsabilitat únicament en qui dispara, sinó que es fa 
extensiva a qui gestiona i dirigeix aquestes modalitats cine-
gètiques, com per exemple els organitzadors o les societats 
de caçadors.

L’incompliment de les normes, com són el fet de no guardar 
la distància entre llocs, situar incorrectament aquests llocs, 
permetre l’absència de senyalització d’avís de batuda als ac-
cessos, no vetllar pel compliment de totes les normes que 
moltes vegades passem per alt (per exemple permetre caçar 
sense peces de roba o distintius reflectants o no comprovar 
que els assistents tinguin en regla tota la documentació), pot 
acabar esquitxant la responsabilitat d’aquells que per acció 
o omissió, o per desistiment de funcions, infringeixen les 
normes reguladores i provoquen situacions no desitjades.

És per això que volem fer una crida als que tenen responsa-
bilitats en la gestió de societats i en l’organització d’accions 
col·lectives de caça, perquè preservin el compliment de totes 
aquelles normes de seguretat recollides en les nostres Lleis 
i Reglaments a fi d’evitar possibles atribucions personals, al 
costat dels autors materials de les lesions causades a tercers.
 
Mutuasport
La Mútua d’Assegurances dels Caçadors
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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.

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. 

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. 

Contacte :  David Cas i l las  |  653221306 |  davidcas i l lassunyer@gmai l .com

EN
LOS CAZA
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Moisés Picanyol Badia

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

Agent Exclusiu d’Assegurances
Nº CO46839391167X
e-mail: m.picanyol@agentes.catalanaoccidente.com

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 ESPARRACADES DE GOSSOS DEL SENGLAR

· Adaptem l'assegurança a les 
teves necessitats, no dubtis a 
demanar-nos pressupost.

· Incorpora la cobertura d'acci-
dent amb espècies cinegètiques 
a la teva pòlissa del vehicle, no 
te'n penediràs!
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i els teus somnis cinegètics es faran realitat amb caza en los pirineos.

T'oferim un tracte professional amb un equip humà que té 
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de Catalunya i a Sòria. 

Caça de cérvol en zones de Catalunya
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a la província de Zamora. 
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EN
LOS CAZA
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Un bon plat per a les festes en què la presentació 
i la textura cruixent ens farà gaudir de veritat. 
No dubteu a canviar el farcit i la peça de caça;  
les receptes estan obertes per  provar, jugar  
i descobrir noves  propostes culinàries.

BONES FESTES I MILLORS CACERES!

Cruixent de llom de cérvol amb ceba
i praliné de fruits secs

Jordi Álvarez Garriga, Toti, 
cuiner, caçador i recol·lector

Ingredients
180 g de llom de cérvol per persona
 
50 g de bolets saltats

1 torradeta de pa

1 oblea de pasta  bric

50 g de salsa de porto o de vi negre 

1 ceba  mitjana

2 pals de brotxeta o bastonets

Praliné de festucs

Praliné d’orellanes 

Castanyes pelades 

Sal 

Barreja de 5 pebres

Sal

Oli

Mantega

Racó
Gourmet

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
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Recepta
Preparació
Courem la ceba amb  oli i una mica de sucre fins  a acaramel·lar-la i la reservem. 

Netejarem de nervis i greix el filet de cérvol, el salarem i l’empebrarem amb la barreja de 
pebres prèviament picada. El marquem a la paella amb oli d’oliva i el  guardem.
Posem a sobre una base plana la pasta bric, al mig la torradeta damunt la ceba, i tot seguit  
el llom de cérvol i per acabar un grapat de bolets  saltats. Ho taparem amb les puntes de la 
pasta bric com si fos una flor i les aguantarem amb els pals de les brotxetes.
Ho courem al forn mitjà uns 10 minuts fins a aconseguir un bonic color daurat.
Reduirem la salsa de porto amb un grapat de baies de 5 pebres i una nou de mantega.

Muntatge
Disposarem dues llàgrimes de pralinés al plat i hi posarem centrat el farcellet de cérvol,
el salsarem pel damunt amb la reducció de porto i  5 pebres, sal gruixuda i cap a la taula...

Nota 
Els pralinés els podem fer nosaltres triturant els fruits secs amb una mica d’almívar que 
courem a foc fluix i el passarem per la Termomix o vas americà  per obtenir una pasta fina 
i homogènia.
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Telemetria per a Experts en Caça

No perdeu els vostres gossos
amb simples collars GPS

No malgasteu els vostres diners
en la compra de mapes

Us tinc campions,
som-hi cap a casa

Disponible a la vostra armeria 
i a Tinyloc www.tinyloc.com
Tel. +(34) 93 7907971
vendes@tinyloc.com GPS + Ràdio Tracking 

ÚNIC 

AL MÓN

GPS+Ràdio Tracking

Localitza
ció i navegació


