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FIRES DE CAÇA 2016
10 d’abril

30 d’abril

14 de maig

1 i 2 d’octubre

XIII FIRA DEL SENGLAR D’OSOR

gastronomia del senglar, mostra de gossos de caça, exhibició d´aus 
 i molt més! 

Organitza: S.C. d’Osor i Associació de Comerciants i Empresaris d’Osor

FIRA V TROBADA DE COLLES DEL 
SENGLAR D’OSONA I RODALIES  
Trobada de colles del senglar de diferents indrets de Catalunya 

de raça porcelana i prova sobre senglar amb gos atraillat.
Contacte: Joaquim Montanya
Telèfon: 679.496.269
Organitza: Colles del senglar de les Guilleries, de Rupit-Puit-
Tavertet-Vilanova de Sau i de l´Esquirol.

GIROCAÇA 2016  
Exposició de gossos de caça, exhibició de treball de gossos 
de mostra, exhibició de falconeria, tir amb arc, tir virtual al plat, 
degustació d’embotits de caça, parc infantil, expositors i molt    !sém 
A/e.: info@fedcagir.cat
Teléfon: 972.203.413
Organitza: Representació Territorial de Girona, S.C. Roses i 
Ajuntament de Roses.

XIII FIRA DEL CAÇADOR
La Societat de Caçadors Solsona i Comarca és una de les més 
antigues de Catalunya i la Fira del Caçador de Solsona és una 
gran tradició a la comarca. Us hi esperem.
Contacte: Anna Espluga
Telèfon: 616.974.394 
Organitza: S.C. Solsona i Comarca

XXVIII CAÇAFIR
Segona trobada i esmorzar popular de colles de senglar i tot 

la caça i als seus simpatitzants 
Contacte: Juan Serra Gutiérrez 
Telèfon: 656.877.366
Organitza: S.C. La caçadora de l’Ebre

11 i 12 de juny

III FIRA DEL CAÇADOR  
Exposició/exhibició de gossos, recorregut de caça, tir amb arc, venda de productes artesanals 
i de caça, i enguany el protagonista serà el podenc per la caça menor! 
Contacte: Cándido Pérez i Jordi Casado
Telèfon: 659.206.940 i 626.134.159
A/e.: candidoperez1958@gmail.com jordicasadogarriga@gmail.com
Inscripcions a l’atenció de Rosa a 660 741 033 / 659 036 401 o 
perezrabat@hotmail.com  
Organitza: S.C. de Sant Fruitós de Bages

XVI FIRA DE CAÇA DEL PENEDÈS
Contacte: Ajuntament
Telèfon: 93.897.92.12
Organitza: S.C. de Guardiola de Fontrubí

7 d’agost

XV FIRA CAÇADOR CIUTAT 
DE TÀRREGA
Gaudiu d’una combinació d’oferta lúdica per a tota la família i 

Telèfon: 973.313.381
Organitza: S.C. de Tàrrega

25 de setembre

IX EDICIÓ FIRA DEL CAÇADOR
Podreu trobar exhibicions de falconeria, mostra de diferents races de gossos, 
gastronomia i comerç. Tot relacionat amb el món de la caça 
i el benestar animal. Tot això i més a la Fira del Caçador de 
Masdenverge!
Contacte: Meritxell Sabaté 
Telèfon: 977.718.257 o 606.326.152 
A/e.: msabate@masdenverge.cat
Organitza: Ajuntament de Masdenverge, S.C. de Sant Isidre i 
R.T. de la Federació de Caça a les Terres de l’Ebre

XXXII FIRA DEL GOS CAÇADOR
Veniu a Arbeca i gaudireu d’una mostra de gossos de caça i espècies cinegètiques, 
taxidèrmia, estands de venda de complements per a la caça, 
artesania i productes locals, i molt més. Us esperem a tots a una 
de les Fires de Caça més antigues de Catalunya!
Contacte: Xavier Torres
Telèfon: 973.160.008
A/e.: mediambient@arbeca.ddl.net
Organitza: Ajuntament d’Arbeca i S.C. d’Arbeca

27 de novembre

21 i 22 de maig

26 de junyOsor (Girona)

Folgueroles (Barcelona)

Roses (Girona)

Solsona i Comarca (Lleida)

Móra d’Ebre (Terres de l’Ebre)

Sant Fruitós del Bages (Barcelona)

Guardiola de Fontrubí (Barcelona)

Tàrrega (Lleida)

Masdenverge (Terres de l’Ebre)

Arbeca (Lleida)

Federació Catalana de Caça
Rbla. Guipúscoa, 23-25, 3r B i C

08018 Barcelona
Tel. 93-319 10 66 
Fax. 93-268 37 95

A/e.: info@federcat.com
www.federcat.com

Territorial de Barcelona
Via Laietana, 9, 4t 3a

08003 Barcelona
Tel. 93-268 23 07 
Fax. 93-268 29 27

A/e: info@fedecazabarcelona.com
www.fedecazabarcelona.es

Territorial de Girona
Emili Grahit, 62, entl. 2a

17003 Girona
Tel. 972-20 34 13 
Fax. 972-20 05 71

A/e.: info@fedcagir.cat
www.fedcagir.cat

Territorial de Lleida
Ramón Soldevila, 7, Altell

25002 Lleida
Tel. 973-27 93 44 
Fax. 973-27 91 17

A/e.: info@fclleida.cat
www.fclleida.cat

Territorial de Tarragona
Compte de Rius, 21, 1er 

43003 Tarragona
Tel. 977-21 27 66 
Fax. 977-21 45 13

A/e.: fcct@fcctarragona.cat
www.fcctarragona.org

Territorial Terres de l’Ebre
Av. Alcalde Palau, 56, 2n 2a

43870 Amposta
Tel. 977-07 11 85 
Fax. 977-07 11 85

A/e.: info@fccterresebre.cat
www.fccterresebre.cat

  



3Cinegeticat

FIRES DE CAÇA 2016
10 d’abril

30 d’abril

14 de maig

1 i 2 d’octubre

XIII FIRA DEL SENGLAR D’OSOR

gastronomia del senglar, mostra de gossos de caça, exhibició d´aus 
 i molt més! 

Organitza: S.C. d’Osor i Associació de Comerciants i Empresaris d’Osor

FIRA V TROBADA DE COLLES DEL 
SENGLAR D’OSONA I RODALIES  
Trobada de colles del senglar de diferents indrets de Catalunya 

de raça porcelana i prova sobre senglar amb gos atraillat.
Contacte: Joaquim Montanya
Telèfon: 679.496.269
Organitza: Colles del senglar de les Guilleries, de Rupit-Puit-
Tavertet-Vilanova de Sau i de l´Esquirol.

GIROCAÇA 2016  
Exposició de gossos de caça, exhibició de treball de gossos 
de mostra, exhibició de falconeria, tir amb arc, tir virtual al plat, 
degustació d’embotits de caça, parc infantil, expositors i molt    !sém 
A/e.: info@fedcagir.cat
Teléfon: 972.203.413
Organitza: Representació Territorial de Girona, S.C. Roses i 
Ajuntament de Roses.

XIII FIRA DEL CAÇADOR
La Societat de Caçadors Solsona i Comarca és una de les més 
antigues de Catalunya i la Fira del Caçador de Solsona és una 
gran tradició a la comarca. Us hi esperem.
Contacte: Anna Espluga
Telèfon: 616.974.394 
Organitza: S.C. Solsona i Comarca

XXVIII CAÇAFIR
Segona trobada i esmorzar popular de colles de senglar i tot 

la caça i als seus simpatitzants 
Contacte: Juan Serra Gutiérrez 
Telèfon: 656.877.366
Organitza: S.C. La caçadora de l’Ebre

11 i 12 de juny

III FIRA DEL CAÇADOR  
Exposició/exhibició de gossos, recorregut de caça, tir amb arc, venda de productes artesanals 
i de caça, i enguany el protagonista serà el podenc per la caça menor! 
Contacte: Cándido Pérez i Jordi Casado
Telèfon: 659.206.940 i 626.134.159
A/e.: candidoperez1958@gmail.com jordicasadogarriga@gmail.com
Inscripcions a l’atenció de Rosa a 660 741 033 / 659 036 401 o 
perezrabat@hotmail.com  
Organitza: S.C. de Sant Fruitós de Bages

XVI FIRA DE CAÇA DEL PENEDÈS
Contacte: Ajuntament
Telèfon: 93.897.92.12
Organitza: S.C. de Guardiola de Fontrubí

7 d’agost

XV FIRA CAÇADOR CIUTAT 
DE TÀRREGA
Gaudiu d’una combinació d’oferta lúdica per a tota la família i 

Telèfon: 973.313.381
Organitza: S.C. de Tàrrega

25 de setembre

IX EDICIÓ FIRA DEL CAÇADOR
Podreu trobar exhibicions de falconeria, mostra de diferents races de gossos, 
gastronomia i comerç. Tot relacionat amb el món de la caça 
i el benestar animal. Tot això i més a la Fira del Caçador de 
Masdenverge!
Contacte: Meritxell Sabaté 
Telèfon: 977.718.257 o 606.326.152 
A/e.: msabate@masdenverge.cat
Organitza: Ajuntament de Masdenverge, S.C. de Sant Isidre i 
R.T. de la Federació de Caça a les Terres de l’Ebre

XXXII FIRA DEL GOS CAÇADOR
Veniu a Arbeca i gaudireu d’una mostra de gossos de caça i espècies cinegètiques, 
taxidèrmia, estands de venda de complements per a la caça, 
artesania i productes locals, i molt més. Us esperem a tots a una 
de les Fires de Caça més antigues de Catalunya!
Contacte: Xavier Torres
Telèfon: 973.160.008
A/e.: mediambient@arbeca.ddl.net
Organitza: Ajuntament d’Arbeca i S.C. d’Arbeca

27 de novembre

21 i 22 de maig

26 de junyOsor (Girona)

Folgueroles (Barcelona)

Roses (Girona)

Solsona i Comarca (Lleida)

Móra d’Ebre (Terres de l’Ebre)

Sant Fruitós del Bages (Barcelona)

Guardiola de Fontrubí (Barcelona)

Tàrrega (Lleida)

Masdenverge (Terres de l’Ebre)

Arbeca (Lleida)

Federació Catalana de Caça
Rbla. Guipúscoa, 23-25, 3r B i C

08018 Barcelona
Tel. 93-319 10 66 
Fax. 93-268 37 95

A/e.: info@federcat.com
www.federcat.com

Territorial de Barcelona
Via Laietana, 9, 4t 3a

08003 Barcelona
Tel. 93-268 23 07 
Fax. 93-268 29 27

A/e: info@fedecazabarcelona.com
www.fedecazabarcelona.es

Territorial de Girona
Emili Grahit, 62, entl. 2a

17003 Girona
Tel. 972-20 34 13 
Fax. 972-20 05 71

A/e.: info@fedcagir.cat
www.fedcagir.cat

Territorial de Lleida
Ramón Soldevila, 7, Altell

25002 Lleida
Tel. 973-27 93 44 
Fax. 973-27 91 17

A/e.: info@fclleida.cat
www.fclleida.cat

Territorial de Tarragona
Compte de Rius, 21, 1er 

43003 Tarragona
Tel. 977-21 27 66 
Fax. 977-21 45 13

A/e.: fcct@fcctarragona.cat
www.fcctarragona.org

Territorial Terres de l’Ebre
Av. Alcalde Palau, 56, 2n 2a

43870 Amposta
Tel. 977-07 11 85 
Fax. 977-07 11 85

A/e.: info@fccterresebre.cat
www.fccterresebre.cat

  

Director: Eduard Melero
Adjunta a direcció: Marta Fíguls
Redacció/Col·laboradors: 
Robert Alsina, Jordi Álvarez, 
Minuartia, Dani Camacho, Albert Bo-
res, Joaquim Casals, M.D, Isaac Pujols, 
Miquel Benítez, Jose Ignacio Cenizo,  
Àlex Cuadros, Ricard Marqués, Enric 
Freixa, Mariola Rafart, Xavier Sabaté, 
SEFaS, Jordi Molas, Xavier Sala, Manel 
Camps, Jordi Garcia, Josep Vila, Daniel 
Olivera, Albert Pou, Miguel Angel Pé-
rez, Marc Riembau, Carlos Ros, Miquel 
Serra, Marc Pagès i Moisès Anglada,
Disseny i maquetació: Erika Escudero
Correcció: Teresa Santamaria
Fotografies: Mikel Arrazola, Mario 
Bregaña, Marta Fíguls, Jordi Pubill, 
Marta Pujolar, Marc Regada, Albert 
Pou, Xavier Rincon, Jordi Pla, José Igle-
sias, Nil Ribalta, redacció i arxiu.
Publicitat: Pep Felip i Albert Pou. 
comercial@cinegeticat.cat
Subscripcions: www.cinegeticat.cat
Web: www.cinegeticat.cat
Correu electrònic:  
cinegeticat@cinegeticat.cat
Dipòsit legal: B 19405 - 2014
NOTA: Les opinions, notes, articles  
i comentaris seran d’exclusiva  
responsabilitat dels firmants, autors  
o de les entitats que han facilitat  
les dades i la informació.

Preu: 6 € (IVA inclòs)

La reproducció d’articles, fotografies i 
dibuixos està prohibida excepte autorit-
zació expressa per escrit. Aquesta obra 
està protegida per llei. 

Cinegeticat és una editorial  
independent, no subvencionada per  
cap entitat ni Administració pública.

Edita: CINEGETICAT. Gestió, caça  
i equilibri SL
Av/ de la Pau, 2 - 08261 Cardona 
(Barcelona) Tel. 654163665

©cinegeticat
        facebook.com/cinegeticat
       @cinegeticat

sumari

Revista núm. 14 · Juliol - Agost 2016

Pàg. 36 L’objectiu
Pàg. 38 Escola de gos
Anàlisi de la primera temporada amb
el nostre gos de becades.
Pàg. 40 Des de dins
Entrevista a la caçadora.
Pàg. 43 La reserva
El preu d’un trofeu.
Pàg. 48 Caça social
Entrevista Societat de Caçadors
Sant Roc.
Pàg. 54 Racó Gourmet
Guisat de cabirol amb terrina
de patata i formatge.

Pàg. 5 Editorial
Pàg. 9 Caça News
Parcs d’entrenament de gossos de rastre: 
Podem importar el model francès a 
Catalunya?
Pàg. 14 Modalitats de caça
La caça del cabirol en època de zel.
Pàg. 18 La gestió cinegètica
El foc... infortuni o oportunitat?
Pàg. 24 Rastrejant la genètica!
Sabueso de Cantabria.
Pàg. 30 Salut animal
Malalties de la cabra salvatge 
(Capra pyrenaica).

Portada: Mario Bregaña

PROPERES FIRES DE CAÇA



Cinegeticat4
Cinegeticat56

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
Tél. +(34) 93 7907971
vendes@tinyloc.com GPS + Ràdio Tracking 

OFERTA 6x5

Paga’n 5 i 

emporta
-te’n 6

en equips GPS

fins esgotar existències

Nova 
Actualització 2014

Eina per a l’anàlisi del 
rendiment dels gossos 

després de la jornada de 
caça (datalogger PC)
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Encetem la revista 14 en ple mes d’estiu i després d’haver-se 
celebrat les eleccions del govern estatal el passat 26 de juny. 
Desconec els resultats mentre escric l’editorial, però la veritat 
és que no em desperta gaire il·lusió saber-ho, ja que el perfil 
polític actual fa temps que em té decebut, molt decebut, fins 
al punt de crear-me un sentiment de rebuig. I és que, avui dia 
i en tots els àmbits on em moc, veig el mateix tarannà en els 
nostres dirigents: “nedar i guardar la roba”, no fer massa soroll 
per anar mantenint la cadira sense fer gaire feina i, així, qui 
dia passa any empeny!

Des dels inicis de Cinegeticat, he conegut tres Directors Gene-
rals de l’Administració de la Generalitat (de dos partits) i ca-
dascun m’ha rebut de manera ben diferent però amb el mateix 
resultat. Per fer-vos un resum, us diré que la caça els impor-
ta més aviat poc i no els interessa fer massa soroll per por a 
perdre vots. Val a dir que també són conscients que es troben 
davant d’un gran problema pel que fa a les sobrepoblacions 
d’algunes espècies i els danys i conflictes que aquestes causen 
a la societat (agricultura, accidents de trànsit...). Però amb 
ser-ne conscient no n’hi ha prou per fer un País millor! Des de 
setembre del 2014 fins avui dia, ni Ensenyament ni Cultura en-
cara no ens han rebut (esperem però una reunió aviat), i això 
és bastant simptomàtic que també els importa ben poc l’acti-
vitat cinegètica i tenir una editorial específica i catalana que 
parla d’una activitat ancestral, tradicional, necessària i que 
mou al voltant dels 230 milions d’euros a l’any a Catalunya.

Ara, un apunt per recordar que els mitjans de comunicació (so-
bretot els públics) segueixen amb la mateixa tònica de sempre 

i en la línia dels polítics: “la caça no ven i, si s’han de treure 
notícies de caça, millor que siguin negatives i així acabem de 
sentenciar els caçadors”. Us posaré un exemple. El passat 5 de 
juny es va celebrar a Madrid una manifestació on hi van as-
sistir més de 150.000 persones per defensar els interessos de 
la pesca, la caça i el món rural, davant els atacs i irregularitats 
normatives que afecten el sector. Doncs bé, CAP mitjà en va 
fer ni menció ni ressò!!! En canvi 4 malvestits, pollosos i ecolo-
jetas, s’encadenen a una alzina perquè no la tallin i omplen els 
diaris...

Ara una autocrítica per nosaltres. Alguns caçadors, quan go-
verna un partit del seu color, callen i no protesten davant les 
injustícies que afecten el col·lectiu caçador. Amb això vull dir 
que, a vegades, preval més l’honor a un partit polític que no pas 
defensar els interessos del mateix caçador. Dit això, he arribat 
a la conclusió paradoxal que potser el que necessitem els caça-
dors és que governi un partit TOTALMENT ANTICAÇA, així 
potser ens uniríem en una força única per defensar-nos!

Que el col·lectiu caçador estigui avui com està, no és una ca-
sualitat i potser caldria reflexionar si també els nostres repre-
sentants (Federacions, Agrupacions, Gremis...) han fet la feina 
com cal. En aquest sentit, animo, exigeixo i voldria, un nou 
model polític dels nostres representants per tal de fer un gir 
radical al nostre estat actual. Al mateix temps i, com a Direc-
tor de la revista, torno a allargar la mà per a poder col·laborar i 
remar així en una mateixa direcció pel bé de la caça!

Salut, bon estiu i millor mitja veda!

© Nil Ribalta

Eduard Melero
Director

Recordeu que podeu enviar les cartes al director al correu: 
cinegeticat@cinegeticat.cat
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Caça news

Parcs d’entrenament de gossos de rastre:
Podem importar el model francès a Catalunya?

A mitjan maig, CINEGETICAT va organitzar una visita a un 
parc d’entrenament de gossos de rastre sobre senglar a França 
(a tocar de Carcassona) amb representants de diferents enti-
tats relacionades amb el món cinegètic català (membres fede-
ratius, d’agrupacions de caçadors i de l’Administració). L’objec-
tiu de la visita era conèixer de primera mà el funcionament 
d’un parc d’aquestes característiques, totalment adaptat a la 
normativa europea, per valorar i treballar el seu encaix a casa 
nostra.  Els parcs d’entrenament són fonamentals per a poder 
tenir unes canilles de gossos millor preparades i per fer entre-
nar els gossos durant tot l’any, fins i tot en època de veda. La 
possibilitat de disposar de parcs de gossos degudament lega-
litzats és una de les reivindicacions més generalitzades dels 
gossers de Catalunya.

A Catalunya, un dels principals obstacles que existeix per a 
la legalització d’aquests parcs és la delicada línia vermella de 
la llei de protecció dels animals. Un dels arguments que s’ha 
exposat en aquest sentit i que ha fet tirar enrere aquest tipus 
d’iniciatives és que els animals tancats se sotmeten a nivells 
d’estrès massa elevats davant les canilles que s’engeguen per-
què els facin córrer. A França, en el seu dia també van trobar 
una forta oposició en aquest sentit i es va estudiar el problema 
amb profunditat tant per part dels grups ecologistes com dels 
caçadors. La conclusió a què es va arribar va ser que, seguint 
una sèrie de pautes tant de construcció del tancat com de fun-
cionament del parc, era possible i compatible entrenar gossos 
amb animals salvatges. Algunes de les pautes de construcció 
dels parcs que es van fixar són:
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• Cal que els parcs d’entrenament tinguin més de 15 ha de tan-
cat, ja que a partir d’aquesta superfície es considera que els 
animals salvatges tenen suficient espai per intentar despistar 
els seus seguidors sense sentir-se pressionats ni estressats.
• Han de comptar amb diferents punts d’aigua, sigui rieres, 
basses naturals o artificials, o fonts naturals per a poder ga-
rantir el benestar dels animals salvatges i dels gossos.
• El tancament s’ha de fer amb malla cinegètica de 2 m d’alçada 
sobre el nivell del terra i 50 cm soterrada. A més ha de tenir 
una doble malla, en aquest cas de forat de 0,25 cm, des del terra 
fins a 50 cm per sobre, per tal de garantir que no puguin entrar 
ni sortir altres tipus de fauna més petita.
• Dins el parc hi ha d’haver la residència de la persona respon-
sable del parc.

Pel que fa a les pautes de funcionament cal tenir en compte el 
següent:

• Els gossos no poden estar més de 4 hores empaitant
(recomanable 3).
•  Només hi poden accedir gossos de rastre, no hi estan per-
mesos els de presa.
• El parc descansa dos dies a la setmana.
• Ha d’estar registrat al Departament segons l’activitat.
• Regularment s’han de canviar els senglars de dins el parc per-
què no s’acostumin al tancat i evitar també la consanguinitat.
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Caça news | Parcs d’entrenament

A més, el Parc de chasse Fon Rosière, que va ser objecte de la 
visita, té un muntatge ideal per als gossers que el freqüenten. 
Normalment es paga un tant per gos que accedeix al tancat, 
però també ofereixen la possibilitat de passar un matí com-
plet pagant un tant per persona i així poder entrar la canilla 
de gossos, fer-los córrer durant un màxim de 4 hores i dinar 
a la mateixa casa. El parc de Fon Rosière ofereix dos tancats 
ben diferents i una granja de cria de senglars per anar-los 
substituint: un tancat de 100 ha amb un total de 10 senglars, 
espectacularment gran, amb 4 punts d’aigua i diferents punts 
d’aguait sobre torretes de fusta per a canilles més exigents i 
un parc de 20 ha amb 3 senglars, que també compta amb un 
punt d’aigua, exclusivament per a iniciació dels cadells jun-
tament amb un gos adult. El parc penja tot l’any el cartell de 
COMPLET.

“L’espai d’entrenament
per als teus gossos”

Montolieu (França)
Constans Marion 0632951722
www.parcdechassefonrosiere.com 

PARC DE CHASSE
FON ROSIÈRE
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RECINTE PARC DE CAÇA

Bases Jurídiques - Codi del Medi Ambient. Art. 1 424-3 i article R 
424-21.
- Ordre ministerial del 7 de juliol de 2006 (intro-
ducció  de les grans preses o dels conills dins el 
medi natural).
- Ordre ministerial del 22 de gener de 2009 relatiu 
a l’aplicació del pla de caça i del marcatge de les 
preses.

- Ordre ministerial del 7 de juliol de 2006 (intro-
ducció de les grans preses dins el medi natural)
- Codi del Medi Ambient. Art. R 424-21.

Condicions - Adjacent a un habitatge.
- Filat constant i continu per prevenir el passatge 
de la caça de pèl (filat amb una alçada de 2 m del 
sòl, enterrat en 50 cm i filat prim a una altura d’1 
m).
- Cap sistema de captura d’animals.
- Possibilitat d’establir un mur de “pré-lacher”, 
d’una superfície inferior a una hectàrea (detenció 1 
mes màxim).
- Densitat: màxim un animal per hectàrea.
- Pràctiques de criança en llibertat, venta i transit 
d’animals són prohibides.

- Tanques constants i contínues per prevenir  el 
passatge de la caça de pèl (altura de 2 m sobre el 
sòl i enterrada en 50cm).
- Cap sistema de captura d’animals.
- Possibilitat d’establir un mur de “pré-lacher”, 
d’una superfície inferior a una hectàrea (deten-
ció 1 mes màxim).
- Densitat: màxim un animal per hectàrea.
- Pràctiques de criança en llibertat, venta i tràn-
sit d’animals són prohibides.

Exercici de caça i 
mort

- Possible en tots els temps.
- Permís de caça validat obligatòriament.

- Durant el període de caça únicament.
- Sotmès a un pla de caça dins el Puy-de-Dôme
- Sotmès a la vigilància dels agents de caça.
- Permís de caça validat obligatòriament.

Introducció, 
transport i 
destinació dels 
animals

- Autorització de prefectura necessària per la 
introducció de les grans preses i conills.
- Transport de les grans preses mortes i dels 
trossos autoritzats amb dispositiu de marcatge 
(polsera).
- Consumició personal o cessió.
- Sols els animals cariotips són autoritzats (cer-
tificat d’origen de raça pura o naixement de raça 
pura).
- Tots els animals introduïts conserven obliga-
tòriament les seves identificacions d’origen.

- Autorització de prefectura necessària per la 
introducció de les grans preses i conills.
- Transport de les grans preses mortes i dels 
trossos autoritzats amb dispositiu de marcatge 
(polsera).
- Consumició personal o cessió.
- Sols els animals cariotips són autoritzats 
(certificat d’origen de raça pura o naixement de 
raça pura).
- Tots els animals introduïts conserven obliga-
tòriament les seves identificacions d’origen.

Entrenament de 
gossos

-Possible en tots els temps. - Autoritzat tot l’any.

Comparativa entre recintes tancats i parcs de caça a França
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Mitja veda 2016 – 2017

I també...

Es pot caçar el CABIROL MASCLE fins el 14 d’agost
en les modalitats d’aguait i/o acostament, segons la disponibilitat
de precintes de cada àrea de caça.

En terrenys cinegètics de règim especial que ho tinguin aprovat en el seu pla tècnic de gestió cinegètica

Espècies:  guatlla, tòrtora, tudó, colom roquer, incloses les varietats domèstiques i híbrids, garsa, estornell vulgar, 
gavina riallera, gavià de potes grogues i guineu

Comarques Inici període Fi període Dies hàbils

Barcelona i Catalunya
Central (llevat comarca
Solsonès)

15, 21 i 28 Agost 4 Setembre

Girona 15 Agost 15 Setembre Dijous, diumenges i festius no locals
Lleida i comara del Solsonès 15 Agost 15 Setembre Dijous, dissabtes, diumenges i festius
Tarragona 15, 21 i 28 Agost 4 Setembre
Terres de l’Ebre 15, 21 i 28 Agost 4 Setembre

Mesures especials

Quan per risc d’incendis forestals s’activi el nivell 3 del Pla Alfa,
no es pot dur a terme l’exercici de caça en els municipis afectats.

El nombre màxim de captures de tórtora és de 8 exemplars per caçador/a i dia.

El nombre màxim de captures de guatlla és de 20 exemplars per caçador/a i dia.

És obligatòria la recollida immediata de terra dels cartutxos utilitzats durant
la jornada de caça en qualsevol modalitat de cacera.

Caça news | Parcs d’entrenament 
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Compartir el territori:
quin futur hi té la caça?
El passat 31 de maig, el Centre Tecnològic Forestal de Catalu-
nya, juntament amb la Societat de Caçadors de Solsona i Co-
marca, i amb el suport de Cinegeticat, Minuartia i la Univer-
sitat de Lleida, va organitzar una trobada del món cinegètic 
amb l’objectiu de debatre els grans reptes del sector. Aquesta 
jornada era la tercera del cicle de conferències anuals sobre 
la modernització de l’activitat cinegètica a Catalunya. Va te-
nir un gran èxit de participació i es va constatar que aquests 
espais de debat anuals del sector són els que ajuden a con-
solidar els projectes de futur. Catalunya no té llei pròpia en 
matèria de caça, tot i tenir transferides les competències. La 
llei de caça estatal del 1970 segueix el marc normatiu, regulat 
a través d’ordres i decrets de la Generalitat. El món cinegètic, 
però, està avui en dia en plena transformació i sotmès a grans 
reptes. Aquesta jornada tenia l’objectiu d’explorar les grans 
orientacions que podria tenir una futura llei de caça de Ca-
talunya. Una de les qüestions més innovadores i interessants 
que es van tractar, va anar de la mà de Julian Caldú (UdL), qui 
va presentar el seu treball sobre l’estimació del valor econò-
mic de la caça a Catalunya. Segons aquest, s’estima que el 
sector de la caça a Catalunya genera, anualment, al voltant 
de 230 milions d’euros: 78 MEUR en llicències i impostos, 45 
MEUR en hostaleria, 40 MEUR en combustible, 40 MEUR en 
manteniment de vehicles, 30 MEUR en armes i municions, 6 
MEUR en veterinaris, 4 MEUR en comercialització de carn sal-
vatge i 1 MEUR en revistes i formació. A continuació s’exposa 
un resum de les impressions que es van intercanviar entre els 
assistents per a cada àrea temàtica. Properament es publicarà 
el document final de conclusions a la web de Cinegeticat.

FORMACIÓ 
Falta formació de base i de reciclatge per al col·lectiu. Ni les 
federacions ni l’Administració estan actuant de manera sufi-
cient. Les directrius europees recomanen un pla estructurat 
de formació per als caçadors. Cal que les  accions de formació 
vagin més enllà dels membres de les juntes de les societats. 

Podria ser obligatori presentar un certificat de formació indi-
vidual per a sol·licitar la llicència de caça.

IMATGE I REPTE GENERACIONAL
En general, no s’entén la gestió del món rural: per què cal ta-
llar arbres,  per què cal caçar animals...? Costa atreure caça-
dors joves a causa de la imatge negativa que té la caça per a 
la societat, sobretot la societat urbana. Cal evitar afegir buro-
cràcia a una activitat ja molt regulada o que, en qualsevol cas, 
no sigui una barrera d’entrada per als nous caçadors. El cost 
de l’activitat no és una barrera d’entrada.
No només l’Administració responsable de la gestió cinegètica 
ha d’implicar-s’hi sinó també altres departaments de la Ge-
neralitat: Ensenyament, Salut, Medi Ambient, Cultura, etc. I 
també els ajuntaments. Si considerem la feina d’extrema uti-
litat que fa el col·lectiu per a la societat, és molt desconcertant 

A fons
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A fons  | Compartir el territori: quin futur hi té la caça?

que el 95% dels directors d’escoles ne-
guin la possibilitat que algú pugui anar-
hi a explicar la gestió cinegètica. És molt 
important fer un projecte pedagògic 
que informi de la importància i dels be-
neficis de la caça. Cal revertir l’absolut 
desconeixement que tenen els mitjans 
de comunicació de l’activitat cinegètica.

ÚS I COMERCIALITZACIÓ DE LA CARN 
Fa falta formació sobre manipulació, 
qualitat i control sanitari. La feina que 
s’ha començat a fer des de l’Adminis-
tració i les federacions s’ha de sistema-
titzar i reforçar en paral·lel amb un pla 
estructurat per a la comercialització de 
la carn salvatge. La regulació sanitària 
és crucial i la certificació dels operadors 
de la cadena hauria de ser obligatòria 
per garantir la traçabilitat completa de 
la carn. Encara hi ha partides de carn 
salvatge que escapen al control de l’Ad-
ministració i ens hauria de preocupar. 
La qüestió del transport s’hauria de re-
gular també perquè avui, amb el carnet 
de manipulador, no es pot transportar 
l’animal mort fins al punt de recollida. 
El problema de la fiscalització dels in-
gressos és relatiu, simplement obligaria 
les societats a contractar un gestor. 
El consum de carn de caça s’hauria de 
treballar conjuntament amb el sector 
gastronòmic per valoritzar-ne les qua-
litats (ecològica, saborosa, nutritiva...). 
Generaria demanda i més incentius per 

als caçadors.

GESTIÓ DE LES SOCIETATS I ESTRUC-
TURES DE SUPORT
Es planteja el paper de les federacions, 
que actuen sota el paraigua de l’esport a 
Catalunya. Fan una feina important de 
representació del col·lectiu, però inver-
teixen la part més gran dels seus recur-
sos en competicions aprofitades per una 
part mínima del col·lectiu. Tot i això, 
l’estructura atomitzada de les societats 
de caçadors dificulta la seva gestió en 
el dia a dia, i moltes sinergies sorgirien 
d’un suport més gran de les federacions. 
El caçador és un agent de gestió del 
medi natural abans que un esportista. 

LA GESTIÓ DELS ESPAIS D’APROFI-
TAMENT LLIURE
D’alguna manera s’haurien d’eliminar, 
tot i que cap regulació hauria d’imposar 
un ús o un altre al propietari. La regula-
ció dels llindars de superfícies mínimes 
s’hauria de millorar. 

GESTIÓ I MITIGACIÓ DELS DANYS
S’haurien de reconèixer legalment les 
figures del cap de colla i cap de línia. 
Una altra figura interessant seria la 
del caçador expert, amb la possibilitat 
d’aprofitar els guardes existents. Que 
les societats tinguessin persones alta-
ment qualificades que poguessin actuar 
si es dóna el cas. 

S’han de replantejar les zones de reser-
ves dins dels Espais Naturals Protegits, 
que avui en dia empitjoren el problema. 
La regulació s’ha de fer per unitat
territorial física, no per límits polítics 
del territori.
Sobre els canvis de modalitat, l’Ad-
ministració va donant eines, com ara 
l’acostament. Però hi han encara po-
ques àrees privades que acceptin caçar 
així. S’hauria de poder disparar des de 
les zones de seguretat, sempre que s’es-
tigui d’esquena al camí o a un edifici. 

Les franges de seguretat antiincendis 
en urbanitzacions i nuclis antics poden 
servir de referència també. Així mateix, 
s’hauria de possibilitar l’ús de noves 
tècniques: silenciador en zones periur-
banes, poder caçar amb rifles, amb arcs 
o amb visió nocturna. 
S’han d’elaborar censos i fer-los sovint 
per tal d’adaptar la gestió a cada animal 
i situació. Des del cos d’Agents Rurals 
s’estan posant a disposició de tothom 
una sèrie de recursos per a millorar 
aquesta situació i reduir danys. Els llocs 
on hi hagut una millora manifesta són 
aquells on s’han unit pagesos, associa-
cions de caçadors i alcaldes. 

ASSEGURANCES
La Llei del 1970 preveu una assegurança 
obligatòria que només cobreixi els da-
nys personals, amb un import que s’ha 
de revisar fortament a l’alça.

RESIDUS SENGLARS
Falta regulació en aquest àmbit. L’Ad-
ministració podria contractar conteni-
dors especials, amb un punt de recollida 
comarcal a la carretera principal. Cal-
dria la implicació i col·laboració de les 
societats. Si l’animal es deixa al bosc i 
està contaminat per triquina, la malal-
tia s’estén molt ràpidament. I pel que fa 
a la salut humana, és també un perill. 

El sector ha de desenvo-
lupar una estratègia de 
comunicació cap a la 
societat, que impliqui tots 
els seus actors i les admi-
nistracions, per explicar la 
utilitat de la tasca que fan 
els caçadors. 
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Els problemes dels danys a l’agricul-
tura i del relleu generacional són 
els dos reptes estratègics al qual 
s’enfronta el sector. 

FLEXIBILITAT NORMATIVA
És important contemplar bé tot l’espectre casuístic per tal de 
poder crear una llei flexible que pugui aportar el màxim de 
solucions davant diverses situacions. 
   La llei hauria de considerar regulacions sobre la seguretat, 
amb variants segons els casos.
   S’hauria d’estar al dia de les regulacions sobre les armes, 
calibre, munició, etc., contemplar les novetats i integrar les 
millores.
   S’hauria de regular l’ús del silenciador per tal d’evitar alar-
mes, poder caçar als camins, especialment en nuclis urbans. 
   S’hauria de ser menys restrictiu amb el nombre de partici-
pants en les caceres conjuntes (cal recordar que aquest tipus 
d’activitat és la més efectiva). 
   S’haurien de poder autoritzar més caceres conjuntes noc-
turnes (única solució per a la plaga de conills a les terres de 
Lleida, per exemple).
   S’haurien de poder fer concessions excepcionals amb una 
perspectiva preventiva per a evitar danys greus (el cas del ca-
birol i els brots tendres de plantacions, un dany anunciat que 
pot comportar una pèrdua econòmica realment alta).
   S’hauria de valorar de nou la possibilitat de creuar i actuar 
en espais naturals protegits, pel fet que molts són la font del 
mal que es pretén combatre. És important que hi hagi una 
transparència dels plans de gestió d’aquests espais.
   Potenciar les actuacions quirúrgiques enfocades a assolir 
els objectius dels plans tècnics. Aquestes actuacions normal-
ment són caceres conjuntes de gran efectivitat. 
    Regular la normativa sobre l’ús de gossos de caça per tal que 
se’n pugui fer més ús, especialment en situacions de risc.
  Considerar el propietari com un element important en la 
presa de decisions d’una determinada situació que requereixi 
activitat de caça.

FINANÇAMENT
Als caçadors se’ls demana actuar i se’ls demana caçar més. La 
feina és voluntària, però cal reconèixer que el cost econòmic 
és alt, especialment quan se’ls demana més d’una sortida per 
setmana. És un servei molt important que es fa per a la socie-
tat i, com a tal, s’haurien de considerar certes ajudes econò-
miques i també per a la prevenció de danys.  Hi hauria d’haver 
més transparència quant al destí final de la recaptació de les 
llicències de caça i, aquest diner, revertir-lo integralment cap 
al desenvolupament del sector.

FLEXIBILITAT EN PERÍODES DE CAÇA
S’haurien d’adaptar els dies hàbils segons l’espècie i l’oro-
grafia de cada territori, i regular-los en funció del nombre de 
caçadors en una zona. Falten dades  fiables per fer una bona 
resolució de caça per a l’any següent quan encara no s’ha aca-
bat l’any actual. Sorprenen a vegades a l’alça i a la baixa els 
censos en les àrees privades; potser no es fan amb prou rigor. 
Els Plans Tècnics haurien de reflectir una realitat objectiva. 
Fer-los per internet facilitaria l’operativa. Seguint la norma-
tiva europea, el període hàbil s’hauria de reduir com a mínim 
una setmana per no caçar abans de la migració prenupcial. La 
protecció de l’agricultura hauria de ser un capítol important 
d’una Llei de Caça. En relació amb les llicències, com en el cas 
de la pesca, potser es podrien emetre llicències per dies.

EN GENERAL
S’ha de tenir en compte la gran diversitat de territoris pre-
sents a Catalunya i l’estructura de la propietat del sòl, que 
és majoritàriament privada. S’haurien de plantejar unitats 
territorials de gestió cinegètica en l’àmbit de conques, valls, 
massissos; els vedats actuals són massa petits i fragmen-
tats. S’ha de gestionar una comunitat més que no pas zones. 
Dues zones veïnes que no s’entenen generen problemes.  Els 
caçadors haurien de tenir més pes en les reunions de les ad-
ministracions públiques. La implicació de l’Administració i 
dels diferents partits polítics és clau per gestionar el canvi 
necessari. La divisió actual tan àmplia entre serveis públics 
de gestió del món rural és un fre i un factor d’incertesa ju-
rídica i pràctica. La regulació actual està més centrada en la 
caça major, però hauria de contemplar, en igualtat de condi-
cions, caça major i caça menor. Una llei de caça hauria d’estar 
relacionada amb una llei de fauna i forests, que englobi en un 
sentit més ampli totes les responsabilitats, rols, actuacions, 
tècniques, professionals, càrrecs, etc. Els caçadors no poden 
ser els únics gestors de la fauna cinegètica.
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La caça del cabirol en època de zel

A diferència d’altres espècies, en l’època de zel, és la femella 
de cabirol la que es desplaça a buscar mascle i ho fa entrant 
al terreny del mascle de la zona. Per tant, si decidim caçar el 
cabirol durant el zel, hem d’utilitzar armes de dona i fer-ho a 
casa del mascle.

Rastres i marques territorials:
Quan el mascle està encelat, torna a rascar els tronquets 
d’arbres i arbusts (escolladures) i deixa les seves aromes a les 
ferides dels troncs. També deixa marques olfactives amb les 
glàndules qué tenen entre les peülles i ho fa rascant amb les 
potes davanteres a terra.

El cara a cara:
Quan dos mascles decideixen barallar-se per una femella, la 
lluita pot esdevenir molt agressiva. Això també passa a l’inici 
de la primavera, quan marquen el seu territori i volen fer fora 
els altres mascles.

Primer de tot es rodegen entre ells i es miren fixament, mo-
vent el cap de dreta a esquerra. De tant en tant piquen de 
peus i es mostren rígids i esvelts i el mascle més actiu fa una 
envestida sense contacte per intentar espantar l’altre. Si cap 

dels dos cedeix, la lluita està garantida i llavors, al cap de poca 
estona, es fa l’envestida amb contacte amb el cap abaixat i les 
banyes horitzontals l’un contra l’altre. Aquesta lluita dura 
fins que un cedeix i marxa ja sigui per pròpia voluntat en sen-
tir-se més dèbil o bé perquè hagi rebut una ferida que a vega-
des pot esdevenir mortal.

Fins i tot hi ha casos en què, durant la lluita, els dos cabirols 
queden enganxats per les banyes (per la irregularitat de les 
perles i puntes) i moren deshidratats i per falta de menjar.

L’hora de caça:
Hi ha un corrent d’opinió que recomana no caçar cabirols 
els dies de major activitat per tal de garantir que s’efectuï la 
còpula i la femella pugui quedar prenyada.
El zel va des de la segona quinzena de juliol fins a la primera 
d’agost i varia segons la zona, l’altitud i la climatologia. Du-
rant aquest període els mascles es deixen veure amb facili-
tat perquè concentren la seva activitat a marcar territori i a 
perseguir les femelles. Realment és un període que no reflec-
teix en absolut el comportament habitual del cabirol mascle i 
només el pot salvar de la seva relaxació a l’entorn, si la feme-
lla s’alarma i marxa.

Modalitats
de caça

Per Josep Vila
Fotografies de Mario Bregaña
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Tot i així aquells que cacen durant el zel recomanen el se-
güent equipament i estratègia:

Estratègies

Al matí – El més aconsellable és dur a terme la modalitat 
d’acostament, és a dir, passejar per una zona delimitada, que 
en principi serà la zona on creiem que té la mobilitat el cabirol 
durant l’època de zel.

A la tarda/vespre – La millor modalitat és l’aguait o espera. 
Seleccionarem un camp o obertura (clariana) de bosc, entra-
rem ben d’hora (al voltant de les 19.00 h) i ens col·locarem en 
un lloc amb bona visibilitat i amagats entre la vegetació, res-
tant immòbils fins que aparegui el follet.

Durant el dia – Es pot utilitzar el reclam. Es pot entrar a la 
zona on es vulgui reclamar fent una entrada més barroera 
del que habitualment faríem, és a dir, acostar-nos a la zona 
d’espera xafant branquillons, fulles seques i un cop a lloc, 
rascar amb els peus el terra (com si marquéssim el territori) 
i amb una branca rascar una altra branca com si féssim una 
escolladura. Després cal esperar uns 10-15 minuts i començar 
a reclamar.

Es poden utilitzar 3 tipus de tocs amb el reclam:

El de cria de cabirol, amb uns tocs curts i una mica angoixats. 
Aquest toc funciona bé quan la femella ja ha parit i comença 
a haver-hi inici de zel. Llavors al toc, la femella s’acosta per 
veure si la cria està en perill i com que el mascle la ronda a 
prop, aquest també la segueix i es pot deixar veure.

El toc de cabirol femella, és un so mitjà que serveix per atrau-
re els mascles que hi hagi per la zona, que s’acosten sorpre-
sos per conèixer la “nova femella”. Aquest so pot durar uns 30 
segons i s’ha d’anar fent amb intervals d’uns 5 minuts. Sona 
seguit i curt com si interrogués, per fer creure al cabirol mas-
cle que hi ha una femella que el busca (en condicions reals, la 
femella va fent aquest so mentre passeja).

El toc de femella assetjada, normalment són dos tocs seguits, 
alts i forts, que demostren queixa, por... A la vida real són els 
sons que emet la femella quan se sent assetjada per un mascle 
just abans de muntar-la. Aquest toc és irresistible a qualsevol 
mascle que hi hagi a la zona.

Els millors dies de reclam són aquells en què no fa quasi gens 
de vent, no plou i fa força calor.

És important camuflar-se bé, sobretot la cara i mimetitzar-se 
el millor possible amb l’entorn, ja que amb el reclam podem 
fer venir els animals a menys d’un metre de proximitat!

Un apunt important: abans de 
disparar valora si realment es 
tracta del mascle desitjat.

Si el deixes ferit, truca!
Tel. 667 00 00 40 
Per respecte a l’animal, comprova cada tret!
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VOLS PARTICIPAR EN UN ESTUDI 
PER CONÈIXER L’ORIGEN DE LES 
TÓRTORES DEL PAÍS QUE ES 

CACEN A CATALUNYA? 

PARTICIPA!

www.ctfc.cat/projecte-tortora

© Toni llobet

INFORMA’T A

 
PIRINEOS

Noves experiències 
i una caça excel·lent

 I ara també,
esperes

de senglar!
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.

ESPECIAL CABIROL, Truca!

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
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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

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
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La gestió cinegètica

El foc... infortuni
o oportunitat?

Quina relació hi ha entre el foc i les poblacions d’animals? 
Quina lectura en podem fer des del món de la gestió cinegè-
tica? Per què sempre hem considerat l’esdeveniment d’un in-
cendi forestal com un flagell per als nostres espais naturals? 
Desteixir l’entrellat del significat ecològic que té un incendi 
pel conjunt de l’ecosistema no és pas una tasca menor ni sen-
zilla. Amb els arguments que desplegarem tot seguit prete-
nem aportar una mica de claror a les idees preconcebudes i 
reflexionar al voltant de les oportunitats que ens brinda un 
foc forestal des de la perspectiva de la gestió faunística, en ge-
neral, i/o cinegètica, específicament.
El foc indesitjable, el que casuísticament es produeix per ne-
gligències, accidents, infortunis o amb premeditació i mala 
intenció, sempre s’ha associat a desastre. No obstant, i tenint 
en compte que el foc sempre ha format part dels ecosistemes 
mediterranis, si l’entenem com a pertorbació pròpia, no deixa 
de sorprendre’ns el munt d’efectes positius que li podem atri-
buir. Les pertorbacions no són rareses, són un element més 
dels sistemes naturals, sovint recurrents, i formen part de 
l’organització ecosistèmica. L’empremta d’aquests episodis 
queda registrada en la memòria genètica de les espècies que hi 
conviuen i evolucionen conjuntament. Per tant, comparativa-
ment considerat com a element desestabilitzador i com a força 
pertorbadora, el foc seria assimilable a una plaga o a l’entrada 
d’una espècie invasora, per posar algun exemple. L’ecosistema 
que pateix una pertorbació intensa es troba en un estat transi-
tori de canvi, això sí, dràstic, no pas gradual. Un detonant que 
genera fortes reaccions en les comunitats per restablir l’esta-
bilitat perduda.      
De mica en mica, d’ençà l’abandó del carboneig i el despobla-
ment del món rural en general, la recuperació per part del 
bosc de l’espai que havia perdut ha estat progressiva. Aquest 
procés, a escala de país, ha produït una catifa de bosc bastant 
homogènia i forestalment desestructurada. Es tracta d’un 
paisatge que ha engolit els claps que anys enrere ocupava 
l’activitat ramadera i agrícola. A poc a poc, el mosaic de bosc, 
camps i pastures que caracteritzen el territori, en menys d’una 
centúria ha donat pas a una expansió preocupant de bosc me-
nut, orfe de gestió i majoritàriament de propietat privada, que 
no afavoreix el manteniment de gran part de la biodiversitat 
que acollia temps enrere. 

Cremes controlades en landes i rouredes pasturades · Francesc Cordoba

Francesc Còrdoba Monturiol
Llicenciat en Biologia i Postgrau en Gestió 
i Planificació Forestal, actualment Profes-
sor de l’Escola Agrària i Forestal de Santa 
Coloma de Farners
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Una de les moltes conseqüències de l’expansió forestal.
Com era d’esperar, no sempre plou a gust de tothom; aquesta 
situació conjuntural ecològica i econòmica havia de tenir les 
seves contrapartides. Una de les repercussions més evidents 
pel que fa al món cinegètic ha estat la notable proliferació del 
senglar (certament la hibridació també hi ha contribuït) i el 
cabirol. Pels que tenim memòria històrica i ja uns quants anys 
a l’esquena, ens quedem astorats de veure com, comparant la 
situació d’ara amb la dels anys 60-70, s’ha passat a un estat de-
mogràfic preocupant. De tenir una situació poblacional pràc-
ticament inexistent a excepció de la Vall d’Aran (com era el cas 
del cabirol) o d’haver-n’hi molt poc (com era el cas del senglar), 
hem passat a unes densitats molt altes; això és així a despit 
de ser dues espècies caçades sense treva i amb més esforç du-
rant els darrers anys. No ens hauria de sorprendre que canvis 
substancials en l’hàbitat puguin desencadenar reaccions tan 
accentuades. Fins i tot hom pot preveure que el panorama, a 
curt termini i amb algunes incerteses, arribi a presentar la 
conflictivitat suficient com per haver-se de gestionar com a 
amenaça ambiental (amb el biaix que planteja percebre-ho des 
de la salvaguarda dels interessos econòmics).       
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I quin paper hi juga el foc en aquest
escenari?
És en aquest context que el foc apareix 
com un aliat. Si la magnitud de la per-
torbació no excedeix uns llindars sovint 
difícils d’establir, l’ecosistema reconeix 
l’alteració amb familiaritat i activa els 
mecanismes regeneradors que li perme-
tran reorganitzar-se. L’entrada sobtada 
de llum per la desaparició total o par-
cial de les capçades arbòries, així com 
l’augment de la temperatura i l’efecte 
del foc que en calcina l’embolcall pro-
tector, desperten un banc de llavors que 
havia estat latent fins aleshores. Arran 
d’això, augmenta la fracció vegetal de 
pasturatge, que a la vegada es veu esti-
mulada per la sobtada disponibilitat de 
nutrients aportada per la mineralitza-
ció del substrat orgànic. I és en aquest 
escenari que les espècies pròpies d’es-
pais oberts, que s’han rarificat i han es-
devingut més escasses, si les comparem 
amb les que prefereixen els ambients 
forestals, troben una escletxa d’opor-
tunitats per aprofitar els nous llocs 
cremats i instal·lar-s’hi. La interrupció 
de la continuïtat forestal desplega una 
major diversitat d’hàbitats disponibles 
que incrementen la riquesa biològica 
dels massissos i de les planes. I en últim 
terme, davant d’una nova eventualitat 
d’incendi forestal, el paisatge esdevé 
més robust perquè amb la constitució 
en forma de mosaic sempre serà més 
difícil que s’arribi a desencadenar un foc 
virulent amb la categoria de GIF (Gran 
Incendi Forestal).

Caça i terrenys cremats.
Justament per aquesta consideració 
de zones desafavorides que tenen els 
terrenys afectats per incendis fores-
tals, com a àrees que s’estan recupe-
rant d’una situació estressant, la cace-
ra hi resta prohibida com a mínim per 
dos anys i mig. Si una àrea privada de 
caça té zones cremades dins dels seus 
límits caldria plantejar-se l’opció de 
potenciar les malmeses poblacions de 
caça menor, amb accions especialment 
destinades a la perdiu (i preferible-
ment de forma compartida amb els 
vedats veïns).
És una ocasió molt bona per fer una 
modificació del Pla Tècnic de Gestió Ci-
negètica i convertir aquestes superfí-
cies en Refugis de Caça, funcionalment, 
sense necessitat de declaració adminis-
trativa i de forma àgil. No s’hauria de 

La gestió cinegètica | El foc... infortuni o oportunitat?

Reducció de càrrega de combustible
i millora d’hàbitat per a la perdiu (Coll de Banyuls). · Francesc Còrdoba 

descartar la repoblació amb exemplars 
selectes de granja. Això sí, sempre que 
no sigui viable la translocació des de 
zones properes excedentàries (pràcti-
cament inexistents). I, per descomptat, 
caldria acompanyar les actuacions amb 
un maneig adequat de l’hàbitat. En de-
terminades ocasions, aquestes zones es 
poden acollir a ajuts de l’Administració 
per a la millora d’àrees afectades per 
incendis forestals o per a l’establiment 
de guarets de fauna salvatge. És im-
portant coordinar l’activitat forestal 
de retirada de la fusta morta (biomas-
sa) amb les actuacions per potenciar 
les poblacions de perdiu (i de fauna en 
general) sense fer-les coincidir. D’altra 
banda, convindria limitar l’execució 
dels treballs forestals a èpoques que no 
coincidissin amb la temporada de cria.

Crema sota arbrat per reduir l’estrat arbustiu 
 · Bombers GRAF



21Cinegeticat

Si una APC té zones cremades dins dels 
seus límits, seria un bon moment per 
potenciar la gestió de les poblacions de  
caça menor, en especial de la perdiu.

Recuperació d’hàbitat per la perdiu Xerra · Bombers GRAF 

Reducció de massa arbustiva · Bombers GRAF

Un punt fort de l’Ordre de Vedes!
La iniciativa que apareix a l’última Or-
dre de Vedes en què es parla de limitar 
l’activitat cinegètica en aquells encla-
vats no cremats de menys de 250 ha (que 
són la majoria) ubicats al mig d’una 
àrea calcinada, representa una clara 
aposta de futur. La gestió conjunta 
d’aquests espais i de la zona que s’ha 
cremat és una oportunitat privilegia-
da per tot aquell que valori l’activitat 
cinegètica sostenible, exercida amb 
sintonia a l’estat de les poblacions i no, 
en canvi, basada en repoblacions sis-
temàtiques per tradició, amb perdius 
de granja alliberades durant el mes 
d’agost o principis de setembre.
Entre d’altres espècies estrella que es 
podrien acollir als beneficis derivats 
dels incendis forestals hi ha la perdiu 
xerra, el conill i la llebre. En el cas de 
la perdiu xerra ja hi ha experiències 
reeixides a la Catalunya nord i a la Cer-
danya, que de forma cooperativa, han 
utilitzat les cremes prescrites com a 
eina de maneig per aclarir les zones de 
muntanya atapeïdes d’espècies arbus-
tives (com són el bàlec, Sarothamnus 
purgans, la boixerola, Arctostaphylos 
uva-ursi o el ginebró, Juniperus com-
munis). Els resultats no s’han fet es-
perar i podem concloure que, si es pla-
nifica de manera curosa i adequada, la 
millora de l’hàbitat amb el foc reverteix 
en una recuperació de les poblacions 
objectiu. 
El conill també reacciona ràpidament 
als nous escenaris cremats. És una es-
pècie estretament lligada a les interfa-
ses bosc-espai obert que incrementa 
notablement la seva densitat sempre i 
quan no es vegi afectada per les malal-
ties víriques que assolen els seus con-
tingents. Les àrees properes a les zones 
incendiades sempre són zones molt ap-
tes per establir-hi nuclis de cria, cons-
truïts artificialment i repoblats amb 
exemplars procedents de localitats 
properes. Espontàniament, el foc deixa 
al descobert marges i talussos que que-
daven amagats entre feixes sepultades 
per boscos secundaris, ecotons que fà-
cilment seran recolonitzats pel conill. 
En últim terme, si l’obertura d’espais es 
manté amb un maneig de reforç amb la 
pastura, també la llebre aprofitarà les 
bondats dels focs de baixa intensitat. 
Tot això, per no esmentar les espècies 
aimants de claps amb presència d’ar-
bustos dispersos, les quals no tenen un 

Crema sota arbrat per reduir l’estrat arbustiu 
 · Bombers GRAF
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interès cinegètic directe (i tampoc el podrien tenir perquè 
estan protegides) però que, d’altra banda, mereixen més es-
forços de conservació.  

La gestió integrada del territori.
Orquestrar tots aquests interessos és un apassionant repte 
de futur que busca la conciliació entre els caçadors, els page-
sos, els propietaris i els gestors de la conservació. El maneig 
de l’hàbitat tendent a rebaixar la densitat forestal (amb foc o 
amb altres procediments) també redueix l’estrès hídric que, 
potser en un futur més o menys incert, patiran els boscos 
mediterranis si els rigors climàtics no declinen. 
El foc, vist des d’una altra perspectiva i trencant amb vells 
prejudicis, es pot convertir amb una valuosa eina de maneig 
dels Espais Naturals, tinguin el règim cinegètic que tinguin. 
Una oportunitat que caldria reconsiderar.

Agraïments 
A Pere Pons Ferran, Professor Agregat del Departament de 
Ciències Ambientals de la Universitat de Girona, pels seus co-
mentaris i lectura crítica.

Per saber-ne més
http://alinfo.ctfc.es/docs/ACTES.pdf
http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/loforestalillo/fi-
les/2011/10/Guia_Paradox_CAT_compr.pdf
http://www.ccmaresme.cat/ARXIUS/2008/DOCS/Conclu-
sions_incendis_ALINFO_jun03.PDF
http://bombers.blog.gencat.cat/
http://dugi-doc.udg.edu/handle/10256/4588
http://www.creaf.cat/ca/serveis-de-gestio-dincendis-forestals

Davant d’una catàstrofe cal 
pensar en positiu. Un incendi 
pot esdevenir una oportuni-
tat de gestió per millorar la 
biodiversitat.

Recuperació de pastures en landes de falguera (Rocabruna) 
· Francesc Còrdoba

Extracció de fusta morta després d’un incendi (Montgri) 
· Francesc Còrdoba

Aparició de parets de pedra seca i
feixes després d’un incendi forestal (Montgri) · Francesc Còrdoba 

Bosc amb estrat arbustiu reduit amb una crema  · Bombers GRAF
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Rastrejant  
la genètica!

Per Albert Pou Vilaró
Enginyer Tècnic Forestal
“La caça amb gossos de rastre requereix 
temps, dedicació i esforç, un trident que 
apassiona als seus practicants!”
Fotografies: Oscar Plumariega

Origen: Francès

Sabueso de Cantabria

Sabueso de Cantabria: El Sabueso de 
Cantabria o Negros de Cantabria té 
la major part dels seus orígens en els 
Valles Pasiegos i voltants; a la resta de 
la Comunitat també hi ha exemplars 
aïllats però sens dubte on més estava 
arrelada la raça era en aquesta zona de 
Cantàbria. El fet d’assentar-se la base 
de la seva població en una comarca tan 
especial, amb una cultura d’amor a la 
terra i als costums molt marcats entre 
les seves gents, i que a la vegada els 

Sabies què...? 
aquest gos es loca-
litza principalment 
al nord d’Espanya i 
la seva existència es 
data amb més de
112 anys.

feia estar una mica aïllats del món que 
els rodejava, va fer que aquests gossos 
conservessin les seves arrels i arribes-
sin fins avui dia. D’aquests gossos se’n 
pot dir que sempre van estar aquí; en 
les nostres investigacions hem trobat 
fotografies amb mes de 112 anys d’anti-
guitat, crec recordar, i els primers  com 
a tals, que es van inscriure a Espanya 
en la Real Societat Canina, va ser per 
allà el 1911, a Torrelavega i Castro Ur-
diales (Cantàbria), en què van ser 12 
exemplars, dels quals 6 eren de color 
negre-foc i 6 blanc-caoba, fins i tot 
en el llibre de, Evero Pàgines de Caza, 
Madrid 1898, ja es pot llegir “de Can-
tabria-lebreles, pelo muy corto, rojizo 
con partes más morenas, vivos…”. Crec 
que es bastant clar que no és res nou 
d’aquesta raça ni cap novetat o moda 
passatgera, bé és cert que va passar 
per molts mals moments a causa, sobre 
tot, de l’arribada de noves races fora-
nes i al mestissatge que això compor-
ta. Era difícil trobar fa 25 anys gossos 
purs d’aquestes muntanyes, però amb 

fermesa i tenacitat, es va anar acon-
seguint i avui en dia podem dir que la 
raça gaudeix de bona salut.

El Sabueso de Cantabria és un gos 
de dimensions mitjanes, lleuger, pell 
enganxada al cos, pèl fi i mitja orella, 
bons aploms, tant davanters com pos-
teriors, la qual cosa és  una de les prin-
cipals característiques que valorem els 
amants d’aquesta raça. És un gos amb 
molt bon nas i gran afició a la caça, 
gos noble però amb caràcter en alguns 
exemplars. Sempre ha estat lligat a la 
caça de la llebre, que era l’espècie cine-
gètica que més abundava per aquestes 
valls i muntanyes. Amb l’arribada, no 
fa molts anys, del senglar, alguns vam 
començar a iniciar alguns exemplars 
per caçar-los amb molt bons resultats. 
El nas, la intel·ligència i l’afició dels 
gossos llebrers, escollint en els creua-
ments els exemplars amb més caràcter, 
ens ha resultat un gran gos també per 
al senglar.
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El color de la capa sol ser 
negre (Negros de Cantabria) 
però també se’n troben de 
tricolors.

L’entrevista
del mes
Òscar Plumariega Portilla 
44 anys

Fill de Santibáñez de Villacarriedo (Cantàbria), té gossos Sabuesos de 
Cantabria des de sempre. Quan va néixer els gossos ja estaven a casa 
en temps del seu pare, fa 25 anys, amb 2 o 3 exemplars. Després va anar 
ampliant la canilla creuant gossos de casa fins arribar avui dia a 30 
exemplars aproximadament. Caça el senglar i la llebre en vedats de 
Cantàbria, Burgos i Palència principalment.

Per què un gos de raça i no un gos creuat?
No va ser una elecció, aquest gos ja estava a casa, el 
tenia el meu pare. Només el meu germà i jo seguim 
amb ells. 

Com vas conèixer aquest gos? 
Em va conèixer el gos a mi. Ell ja hi era abans i vam 
començar un camí junts que ja fa 45 anys i espero 
que ens en quedin molts més. 

Per què has triat el Sabueso de Cantàbria?
Com he dit abans, el meu germà I jo seguim amb 
els gossos que ja hi havia a casa del meu pare. Amb 
els anys no hem canviat pels resultats i satisfac-
cions que en han anat donant, i ens han demostrat 
que són tan vàlids per a la caça com els que més.

Descriu la manera que tenen de caçar.
Són gossos que tenen una gran afició a la caça, molt 
treballadors i independents, però que a la vegada 
formen equip sense cap problema en un sol rastre. 
De fet, el meu germà i jo cacem la llebre amb 7 o 8 
gossos i quan cacem amb el Juanjo, company de 
molts anys, hem arribat a ajuntar fins a 20 gossos i 
tots fets un sol equip. Hauríem passat per un equip 
francès, sens dubte. 

Com milloraries, si escau, la genètica dels teus 
gossos?
Avui en dia estem bastant satisfets amb la genètica 
dels nostres gossos. En el passat va ser un proble-

ma per l’escassetat d’exemplars al nostre abast i el consegüent perill per 
exemple de la consanguinitat, però donant moltes voltes per pobles i peti-
tes aldees, van anar apareixent exemplars vàlids tant per morfologia com 
per aptituds per a la caça. Amb temps, es van anar duent a terme altres 
treballs, com ara el control de la displàsia i tenint molt clar que des d’abans 
de començar, si sortia algun exemplar amb displàsia, no seria vàlid per a 
la reproducció, per molt bo que fos caçant. Per sort, amb un bon nombre 
de gossos controlats a dia d’avui, la presència d’aquesta malaltia és del 0%.

A quina edat i com inicies els cadells?
Depèn una mica de l’època de l’any en què neixen, però si és a la primavera, 
que és el normal i el més aconsellable, solem començar als 3 mesos a en-
senyar-los algun conill, i una vegada que van despertant el seu interès, els 
anem complicant les coses. De primer que vegin el conill i el corrin, i després 
els fem rastres més complicats i els amaguem el conill: que l’hagin de llevar. 
Els que posem al senglar, alguns van directament als rastres amb porcells i 
després amb més mesos a un tancat de senglar, on s’aniran “picant”.

Com ha de ser el teu equip de gossos preferit?
Per caçar la llebre, han de ser gossos que si els treus de l’equip han de ser 
capaços de caçar sols; m’agraden els gossos individualistes però capaços 
d’unir-se en un sol rastre. No m’agraden els equips que si els treus el líder 
no saben per on tirar; m’agraden els gossos que no s’emboliquin en els ras-
tres i que busquin les sortides ràpidament i que siguin bons seguidors. 
Prefereixo més els gossos llestos, intel·ligents caçant, que els que basen 
tot el treball amb el nas al terra. Per al senglar, per la manera que cacem 
en aquestes terres, per dir que un gos del senglar és bo, ha de ser complet, 
ha de desenvolupar totes les fases de la caça a un nivell acceptable i, a més, 
tenir el plus de la valentia.

Creus que ha d’anar lligada la morfologia i la qualitat de caça del gos?
Sens dubte, el gos quan millor sigui morfològicament millor desenvo-
luparà el seu treball a la muntanya. Hi ha aspectes més importants que 
altres: que la orella sigui més o menys llarga o que la cua vagi més o 
menys estirada, això pot ser més del gust de cadascú, però apartats com 
els aploms són innegociables. Un gos amb bones potes sempre correrà 
més, aguantarà més temps la cursa, etc. Jo crec que tots hem escoltat allò 
de “la bellesa no caça”. Hi estic totalment d’acord, però tinc igual de clar 
que la “lletgesa” tampoc; el més important és al nas i al cap, però quan més 
bonic i millor format estigui aquest cos que subjecta aquest cap, millor 
gos tindrem.
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Digues defectes i virtuts de la raça?
Per a mi la principal de les virtuts d’aquests gossos és l’afició. 
D’un gos amb afició en pots treure alguna cosa i aquests gos-
sos tenen  molta d’afició a la caça. Una altra de les seves virtuts 
és el nas: en ser un gos utilitzat generalment generacions rere 
la caça de la llebre, sens dubte ajuda en aquest apartat. Són 
gossos lleugers capaços d’aguantar moltes hores de treball i 
persecucions a bon ritme, tenen caràcter fort i no s’arruguen 
fàcilment; en el tracte amb les persones són nobles i no tenen 
majors problemes; això, com en totes les races, no vol dir que 
no surti algun exemplar que sigui patró però són casos aïllats.
En quant a defectes, crec que estan més en l’apartat morfolò-
gic que en el d’aptituds per a la caça. Vull dir amb això que si 
bé per desenvolupar qualsevol modalitat de caça, en qualsevol 
terreny, són uns gossos molt vàlids i sense problemes destaca-
bles propis de la raça, en l’apartat físic, en ser un gos de pèl fi, 
en determinats terrenys els pot acusar problemes a la pell, que 
en altres races no es donen; si bé això no disminueix la seva 
capacitat de caça, sí que és cert que reclama unes atencions i 
que passin algun mes amb “escames” que fan menys bonic el 
pelatge. No és un problema que afecti tots els exemplars però 
no és estrany que alguns ho tinguin.

Ets d’alguna Associació, Club, Federació... i en què et benefi-
cia?
Estic a la Federació Càntabra de caça amb els beneficis propis 
d’estar federat en quant a assegurances, accidents, descomptes, 
etc. i des de fa uns anys formo part de l’Associació Espanyola 
del Sabueso de Cantabria, des de la qual a poc a poc estem inten-
tant donar a conèixer i conservar la futura raça.

Si haguessis de triar una altra raça, quina tindries i per què?
El Sabueso Español és la raça que més m’agrada i també la que 
més conec. Em semblen els gossos més bonics i a la muntanya 
la seva forma de treballar és molt semblant als meus; de fet, 
pesi a qui pesi, no fa gaires anys, tots eren la mateixa raça, 
però això és un tema que donaria molt a parlar.

Vols afegir alguna cosa?
Des d’aquestes línies, vull tenir un record per als autèntics ar-
tificiers que fan que puguem seguir gaudint d’aquests gossos, 
que no són més que aquells que fa 40, 50 i 60 anys, en temps 
molt difícils, on el “xusco” de pa que menjaven els gossos mol-
tes vegades els faria falta per menjar-los ells mateixos, així i 
tot, van seguir amb la seva afició. Gràcies a aquesta gent van 
quedar alguns exemplars amb què hem pogut seguir treba-
llant. D’entre tots, un record especial per al meu pare que, si bé 
no vam poder caçar gaire junts, sense cap dubte, seus són els 
millors consells i les millors ensenyances en aquest món de la 
caça (respecte als animals, sempre anteposant la qualitat a la 
quantitat). Recordo molt una dita seva que mil vegades ens va 
dir al meu germà i a mi, “gracias a Dios, en este tiempo, no hace 
falta ir a por carne al monte”. Crec que aquesta frase resumeix 
molt bé la classe de caçador i la seva idea de la caça: el treball 
del gos ho és tot i el les altres coses gairebé no importen. Un 
record també per al meu tiet Donato, amb qui vam compartir 
moltes jornades i no poques anècdotes darrere les llebres; el 
que més em cridava l’atenció d’ell era la seva facilitat per llegir 
la muntanya perquè als cinc minuts d’estar en una muntanya 
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Fins a dia d’avui, encara no 
s’ha pogut reconèixer com a 
raça oficial per la FCI, però 
s’està treballant per aconse-
guir-ho.

desconeguda ja ens deia quins eren els llocs bons per esperar 
la llebre. I per acabar, vull dir que aquesta entrevista l’escric jo, 
però be la podria haver escrit el meu germà Facundo; la idea, 
els seus pensaments no disten gaire dels meus, però el treball 
diari amb els gossos, el menjar, la neteja, etc., ell és qui ho fa.
No vull acomiadar-me sense nombrar el Juanjo, company de 
caça i treballador incansable amb els gossos, sense les seves 
ganes i lluita moltes de les coses aconseguides no s’haurien 
portat a terme.
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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 ha. 
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

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.

ARA ÉS BON MOMENT PER ENTRENAR ELS GOSSOS
o PER TREURE'LS A CAMPEJAR.

Vine i demana el teu espai!
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IDEAL PER A GRUPS I PER PASSAR
UNA ESTADA DIFERENT!

DEMANA INFORMACIÓ I ELABORA
LA TEVA PRÒPIA AVENTURA.

ARA ÉS BON MOMENT PER ENTRENAR ELS GOSSOS
o PER TREURE'LS A CAMPEJAR.

Vine i demana el teu espai!
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Salut animal

Malalties de la cabra salvatge (Capra pyrenaica)

Gregorio Mentaberre, Roser Velarde, 
Emmanuel Serrano, Jorge Ramón 
López-Olvera i Santiago Lavín.
Imatges: Servei d’Ecopatologia de 
Fauna Salvatge i Cos d’Agents Rurals

Les malalties han estat responsables directes de 
les devallades demogràfiques més importants 
en l’història recent de la cabra salvatge.

Introducció 
La cabra salvatge (Capra pyrenaica) és un remugant salvatge 
endèmic de la península Ibèrica amb dimorfisme sexual mar-
cat. Els mascles pesen entre 60 i 80 kg i les femelles entre 35 i 
45 kg. La seva longitud total (punta del nas a la base de la cua) 
arriba als 140 cm en mascles i 130 cm en femelles, i la seva alça-
da a la creu 70-90 cm per mascles i 75 per femelles (Alados et 
al., 2012; Herrero i Pérez, 2013). És important tenir clar aquests 
valors atès que desviacions importants poden ser indicatives 
de la presència de malaltia; no ens podem guiar només per la 
mortalitat o la detecció de signes clínics molt aparents. 
La Llista Vermella d’Espècies Amenaçades de la Unió Inter-
nacional per a la Conservació de la Natura (UICN) situa la 
cabra salvatge en un estat de conservació de preocupació me-
nor (LC, Least concern) (Herrero i Pérez, 2013). No existeixen 
amenaces importants per a l’espècie i els seus efectius pobla-
cionals augmenten en tot el territori peninsular incloent-hi 
Portugal. No obstant això, els desequilibris en l’estructura de 
sexes i edats, baixa variabilitat genètica, el furtivisme i, per 
descomptat, les malalties són els punts clau de la gestió de les 
seves poblacions (Escós i Alados, 1991; Pérez et al., 2002; Gra-

nados et al., 2002). De fet, les malalties han estat responsables 
directes de les davallades demogràfiques més importants 
en la història recent d’aquesta espècie. L’impacte de la sarna 
sarcòptica, causada por Sarcoptes scabiei, sobre la dinàmica 
poblacional d’algunes subpoblacions ibèriques ha sigut d’es-
pecial rellevància (León et al., 1999; Casinello i Acevedo, 2007). 
Altres malalties com les micoplasmosis (Verbisck-Bucker et 
al., 2008), la limfadenitis caseosa (Colom et al., 2014), la fascio-
losi (Alassad et al., 2008) o la pneumònia verminosa (Alassad 
et al., 2009), entre d’altres, s’han descrit en la cabra salvatge. 
És important tenir en compte que un brot de qualsevol de 
les malalties anteriors poden canviar el rumb del nostre pla 
d’aprofitament cinegètic durant diversos anys. Per això és fo-
namental avaluar l’estat sanitari de les poblacions de cabra 
salvatge, especialment si estan sotmeses a aprofitament.
Ens centrarem en comentar algunes malalties ja sigui per 
la seva importància coneguda o perquè coneixem la seva 
presència a Catalunya. Tot i així és important tenir clar que 
en una cabra salvatge podríem detectar gairebé qualsevol de 
les malalties descrites en la cabra domèstica. Això donaria 
peu a una llista interminable de malalties, si bé aquest no és 

l’objectiu d’aquest article. 

Sarna sarcòptica
Recentment vàrem dedicar un article sencer a aquesta malal-
tia (Revista Cinegeticat núm. 6 (Maig - Juny de 2015), sens dub-
te la que ha provocat mortalitats i davallades poblacionals 
més importants en les poblacions de cabra salvatge durant les 
últimes dècades. Breument, la sarna sarcòptica és una malal-
tia contagiosa causada pel paràsit microscòpic Sarcoptes sca-
biei. Aquest àcar penetra a la pell de l’animal, excava galeries 
i provoca una irritació mecànica i una reacció inflamatòria 
molt intensa. La malaltia provoca una picor intensa i genera 
estrès als animals. A mida que evoluciona, es produeix pèrdua 
de pèl, dessecació, descamació, pèrdua d’elasticitat, engruixi-
ment i esquerdament de la pell (Figura 1). En fases inicials són 
característiques les lesions al coll i la creu de l’animal, abans 
d’estendre’s per tot el cos. Les lesions al voltant de la boca im-
pedeixen la correcta alimentació. L’estat general de l’individu 
es va deteriorant progressivament i pot arribar a l’aprima-
ment extrem i a la pèrdua de pèl quasi total. Finalment, si el 
procés evoluciona l’animal acaba morint. La picor fa que els 
animals busquin la frescor als fons de barrancs i en zones pro-
peres a rius i torrents, on sovint s’acaben trobant els cadàvers. 
En la cabra salvatge, l’estacionalitat de la malaltia ve determi-
nada pel cicle del paràsit, que es veu afavorit per la humitat, 
i pel període de zel de la cabra, que fa augmentar els contac-
tes i, per tant, els contagis en un moment en què el paràsit es 
troba força actiu. Això fa que s’observin més animals malalts 
a finals d’hivern i principis de primavera. Els hàbits gregaris 
de l’espècie també poden afavorir el contagi entre individus. 
L’afectació dels mascles sol ser superior a causa de l’estrès 
derivat de les lluites del zel. A més, solen ser els responsables 
de l’expansió de la malaltia en noves zones geogràfiques per 
raó dels desplaçaments que fan en busca de femelles durant 
l’època de zel. 
La sarna sarcòptica es descriu per primer cop en la cabra sal-
vatge ibèrica a finals dels anys 80, a Andalusia. El primer brot 
va tenir lloc a Cazorla i va provocar una mortalitat superior 
a la descrita en qualsevol altra epidèmia d’aquesta malaltia, 
superior al 95%. Després, la malaltia es va estendre per les po-
blacions de la Serra de Castril, Sierra Mágina, el parc nacional 
de Sierra Nevada, Tejeda-Almijara i les serralades de Ronda 
i las Nieves. Aquests brots no van tenir conseqüències tant 
desastroses com el de Cazorla. L’any 2002 sorgeix la malaltia 
a la reserva nacional de caça de Muela de Cortes, a Valèn-
cia, on es va estimar una davallada poblacional entorn del 
55%. L’últim brot conegut va ser detectat a finals del 2014 als 
Ports de Tortosa i Beseit, tot i que existia un pla de prevenció  
i actuació front a la sarna sarcòptica que es va dissenyar i 
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instaurar arrel del brot de València, el 
2004. Malauradament aquest pla estava 
destinat a la reserva nacional de caça 
dels Ports de Tortosa i Beseït i el brot 
es va iniciar a poca distància d’aquesta 
però fora dels seus límits. Això denota 
que una gestió sanitària adequada no 
hauria d’entendre de barreres adminis-
tratives. Fins ara la malaltia ha mostrat 
l’estacionalitat característica però l’ex-
pansió ha estat moderada ja que encara 
no s’ha detectat fora de la comarca de la 
Terra Alta. 
Tenir certesa absoluta sobre l’origen 
de la malaltia en una població prèvia-
ment lliure sovint és complicat, tot i 
que evidències circumstancials han 
assenyalat el bestiar domèstic com a 
possible font de contagi en diverses 
ocasions. El fet que aquesta malaltia 
sigui fàcilment tractable i de curs ha-
bitualment lleu en el bestiar domèstic 
provoca que alguns ramaders i res-
ponsables de la sanitat dels ramats 
domèstics es relaxin en el control de la 
malaltia. Si es donen les circumstàncies 
perquè aquesta relaxació en el compar-
timent domèstic provoqui l’entrada de 
la malaltia en poblacions salvatges, les 
conseqüències com veiem poden ser 
desastroses i prolongades en el temps.  
Per exemple, a Sierra Nevada ja porten 
vint-i-tres anys convivint amb la sarna, 

que ja es comporta de forma endèmica. 
O a Cazorla, la població de cabra salvat-
ge no s’ha recuperat mai als nivells de-
mogràfics previs a l’epidèmia de sarna 
sarcòptica. Així doncs, veiem que molts 
factors poden determinar l’aparició, 
evolució i conseqüències d’un brot de 
sarna sarcòptica en una població de 
cabra salvatge. Es tracta d’una zoonosi 
menor. És a dir, és potencialment trans-
missible a l’home, tot i que no provoca 
una malaltia greu sinó un quadre auto-
limitant que es pot tractar. En qualse-
vol cas pot generar unes molèsties que 
bé justifiquen l’ús de guants d’un sol ús 
sempre que es manipuli un animal amb 
sospita de sarna. 

Limfadenitis caseosa
La limfadenitis caseosa és una malaltia 
infecciosa crònica produïda pel bacteri 
Corynebacterium pseudotuberculosis, 
de distribució mundial. C. pseudotuber-
culosis pot sobreviure en el medi durant 
setmanes o mesos a diferents tempe-
ratures, cosa que afavoreix la seva dis-
seminació. La infecció es produeix a 
través de les mucoses de la boca i el nas 
i de ferides a la pell. Aquest procés es 
caracteritza per l’aparició d’abscessos 
en un o diversos limfonodes superfi-
cials de l’animal (forma limfadenítica), 
d’aquí el nom de limfadenitis (infla-
mació dels limfonodes). El contingut 
purulent i carregat de bacteris pot arri-
bar a sortir a l’exterior per la pell (fís-
tules) i contaminar el medi (Figura 2).  
 
Provoca infertilitat, avortaments i/o 
naixement de cries mortes, de manera 
que pot passar fàcilment desapercebu-

Figura 1. Cabra salvatge abatuda per afectació greu
de sarna sarcòptica. Font: Cos d’Agents Rurals
(Terres de l’Ebre)

La sarna és relativa-
ment fàcil de contro-
lar als ramats domès-
tics però impossible  
a les poblacions  
salvatges.

Aquesta és la presentació més freqüent 
de la malaltia, però ocasionalment la 
infecció pot donar lloc a l’anomenada 
“forma visceral”, que provoca lesions en 
òrgans interns. Es tracta d’una malal-
tia crònica, i quan es dóna l’afectació 
d’òrgans interns provoca una emacia-
ció (pèrdua de pes) progressiva. S’han 
descrit casos de limfadenitis caseosa 
en moltes espècies d’ungulats salvatges 
inclosos camèlids, cèrvids i nombroses 
especies de bòvids. En la cabra salvat-
ge, la infecció s’havia descrit només en 
forma de casos aïllats, fins que el 2014 
es va descriure el primer brot conegut a 
una espècie salvatge, concretament en 
cabres salvatges dels Ports de Tortosa 
i Beseit. Aquest brot es va produir en 
condicions de captivitat, afavorit per 
la concentració d’animals en un tancat, 
cosa que va fer augmentar els contactes 
entre individus. Aquest brot va motivar 
l’estudi de la malaltia en la població de 
vida lliure i es va observar que la malal-
tia es troba àmpliament disseminada, 
tot i que aparentment té un impacte re-
duït en la població de vida lliure. I diem 
aparentment perquè sovint les malal-
ties de la fauna salvatge tenen efec-
tes més subtils que tot i no provocar 
mortalitats evidents sí que poden pe-
nalitzar la reproducció o la taxa de su-
pervivència de les cries. D’altra banda, 
aquesta mateixa malaltia sense efectes 
aparents en la població salvatge, ha 
compromès la viabilitat d’un nucli po-
blacional en captivitat destinat a cons-
tituir un reservori genètic de l’espècie.

Micoplasmosis
La infecció per diferents bacteris del 
gènere Mycoplasma s’ha descrit en di-
verses espècies del gènere Capra, que 
inclouen la cabra domèstica (Capra 
hircus), l’íbex alpí (Capra ibex) i la cabra 
salvatge (Capra pyrenaica). Diferents 
micoplasmes provoquen diferents 
malalties. Mencionarem el cas de My-
coplasma agalactiae i de Mycoplasma 
conjunctivae. M. Agalactiae causa la 
síndrome d’agalàxia contagiosa en pe-
tits remugants domèstics, en els quals 
es considera una malaltia greu que pro-
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La millora d’hàbitat i la protecció 
de la diversitat genètica són les 
millors mesures per potenciar la 
resistència a les malalties.

Figura 2. Abscés amb contingut purulent a la zona de la cuixa d’una cabra salvatge, a causa de limfadenitis caseosa. 

Figura 3. Opacitat corneal (queratitis) i conjuntivitis en una cabra salvatge afectada per
queratoconjuntivitis infecciosa. 

voca quantioses pèrdues productives. 
Pot produir mastitis, artritis, querato-
conjuntivitis, avortaments i/o pneumò-
nia. L’afectació més coneguda en el cas 
de M. conjunctivae són lesions oculars 
(Figura 3) que poden arribar a provocar 
ceguera transitòria o fins i tot perma-
nent i que redueixen considerablement 
l’esperança de vida dels animals a causa 
dels problemes per sobreviure (dificul-
tat d’alimentació, desplaçament, trau-
matismes per caigudes). Així mateix 
se sospiten efectes menys perceptibles, 
com afectacions en la reproducció i su-
pervivència dels cabrits. Tot i que no es 
coneixen grans brots d’aquestes dues 
malalties en les poblacions de cabra 
salvatge ibèrica, sí que s’han detectat 
casos aïllats o brots petits. Sospitem 
que els efectes d’aquestes dues malal-
ties van més enllà d’allò que es detecta, 
probablement en forma d’afectacions 
subclíniques a la reproducció o a la su-
pervivència dels cabrits, de tal forma 
que l’impacte real en les poblacions pot 
estar subestimat. 

Febre Q
La febre Q és la malaltia causada pel 
bacteri Coxiella burnetii, que afecta 
principalment els remugants, i tot i 
que s’ha descrit en nombroses espècies, 
també pot afectar les persones (zoono-
si). Està distribuïda per tot el món i és 
molt resistent a l’ambient. El vent i la 
pols poden ajudar a escampar-la, essent 
la inhalació la via principal de contagi. 
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Figura 4. Moltes paparres a la zona del pit i les aixelles d’una cabra salvatge.

da en poblacions de vida lliure. La circulació d’aquest bacte-
ri s’ha demostrat en diferents poblacions de cabra salvatge, 
malgrat que no es coneix el seu impacte real sobre la dinàmica 
poblacional de l’espècie. 

Fasciolosi
La fasciolosi és una malaltia parasitaria provocada per Fas-
ciola hepatica, un paràsit que arriba a fer 2-3 cm de llarg per 1 
cm d’ample. A l’interior de l’animal es localitza dins del fetge 
i provoca una gran inflamació, anèmia, mala funcionalitat de 
l’òrgan i pèrdua de pes. Es tracta d’un procés crònic que pot 
passar desapercebut durant molt de temps, però que sens 
dubte té impacte sobre la salut dels individus. Aquesta malal-
tia s’ha descrit en cabres salvatges de Sierra Nevada (Andalu-
sia). Així mateix, Fasciola hepatica està present al Pirineu, on 
s’ha descrit en altres ungulats salvatges i domèstics. No sa-
bem si ara que la cabra salvatge ha retornat al Pirineu aquest 
paràsit suposarà un problema per a la seva salut. 

Altres parasitosis
Tots els animals salvatges, inclosa la cabra, estan parasitats 
en major o menor grau. En animals sans s’estableix una situa-
ció d’equilibri amb els paràsits de manera que la càrrega para-
sitària es manté en nivells que no tenen impacte per a la salut 
dels individus. Això es deu al fet que l’objectiu dels paràsits no 
és matar el seu hoste sinó poder viure d’ell durant el màxim 
temps possible. No obstant això, es poden donar desequilibris 
que afavoreixin una proliferació excessiva dels paràsits amb 
resultat d’impacte per a la salut dels individus. Aquests des-

equilibris es poden derivar de l’entrada d’un paràsit nou en-
front al qual el sistema immunitari dels animals no sap o no 
pot reaccionar; o bé per mancances alimentàries derivades de 
la mala qualitat de l’hàbitat que també acaben repercutint en 
la capacitat de resposta del sistema immunitari. En la cabra 
salvatge s’han descrit parasitosis intenses per paparres (parà-
sits externs. Figura 4) i per nematodes pulmonars i gastroin-
testinals (paràsits interns). 

Factors determinants de l’impacte de les malalties
Cada cop està mes clar que no és possible aspirar a eradicar 
moltes malalties en les poblacions salvatges. Per tant, la mi-
llora de l’hàbitat i la protecció de la diversitat genètica són 
unes de les millors mesures que podem portar a terme per 
potenciar la resistència a les malalties en general i, en el cas 
de la cabra salvatge, a la sarna sarcòptica en particular. És in-
teressant recordar que els brots de sarna que han tingut més 
impacte, com el de Cazorla, es van produir en moments en què 
les poblacions mostraven indicis clars d’envelliment (p.e. ta-
xes reproductives baixes i/o animals de mida petita). És molt 
probable que la capacitat de resposta de les poblacions de 
cabra a les malalties disminueixi en condiciones de superpo-
blació i manca d’aliment. Ambdós aspectes, sanitari i gestió 
poblacional han de portar-se a terme al mateix temps. Així 
mateix, queda patent que la gestió i la vigilància sanitària en 
la fauna salvatge s’ha de desenvolupar des del punt de vista 
de les espècies a gestionar i les malalties a combatre, i no frac-
cionant-les en funció de barreres i/o criteris administratius. 
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Salut animal | Malalties de la cabra salvatge (Capra pyrenaica)

Una curiositat: la tuberculosi
La tuberculosi és una malaltia bacteriana crònica i debilitant 
provocada per bacteris del complex Mycobacterium tubercu-
losis. Dins d’aquest complex s’inclouen les espècies de Myco-
bacterium causants de la tuberculosi humana (M. tuberculo-
sis), la tuberculosi bovina (M. bovis) i la tuberculosi caprina 
(M. caprae). És important saber que M. Bovis pot infectar una 
cabra, M. caprae a una vaca i totes dues a l’home, raó per la 
qual la tuberculosi animal es considera una amenaça per a la 
salut de les persones. 
La tuberculosi caprina és una malaltia greu, coneguda i im-
portant en la cabra domèstica. Per aquest motiu crida molt 
l’atenció que no existeixi aquesta malaltia en la cabra salvat-
ge, que sembla com si fos resistent. L’explicació a aquest fet 
encara no es coneix, perquè no és clar que es tracti simple-
ment que la probabilitat de contagi en la cabra salvatge sigui 
gairebé nul·la a causa del seu estil de vida en estat salvatge o 
si realment posseeix una resistència genètica a la malaltia, re-
sistència que la cabra domèstica hauria perdut durant el seu 
procés evolutiu. 

Agraïments
Al Cos d’Agents Rurals, directors i guardes de les reser-
ves, la Federació Catalana de Caça, caçadors i particulars 
que, interessats per la salut dels animals salvatges, ens 
han remès animals malalts o morts per al seu estudi. Sen-
se ells seria impossible dur a terme un correcte seguiment 
sanitari de la fauna salvatge. És fonamental la implica-
ció dels caçadors en la recollida 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 con-
servació de les espècies salvatges. També agraïm la col·labora-
ció de la Subdirecció General d’Activitats Cinegètiques i Pes-
ca Continental del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació, amb la qual el SEFaS manté un contracte 
per a la realització d’anàlisis i estudis dins del marc del segui-
ment sanitari de la Fauna Salvatge a Catalunya.
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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!

Un dia per a recordar.
Magnífic dia de cacera a Trévago amb un doblet del meu pare.

Bon cabirol abatut pel Dani
a Santa M. d’Oló.

El Rodri l’últim dia de la temporada a les Gavarres.

En Ricard López amb el seu primer
faisà salvatge i la Lluna, una
Jack Russell.
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La societat de caçadors de Sentmenat ens envia aquesta imatge dels darrers dies de la temporada passada.

Cacera de la colla d’Oló - Santa Eulàlia de Riuprimer.

L’Àngel ens envia aquesta foto per recordar
la bona temporada becadera que ha tingut 
gràcies als seus gossos.

Bon cabirol caçat pel Jose al Berguedà. Dinar de final de temporada de la colla de Mieres per celebrar
el rècord de 267 senglars.

En Ricard López amb el seu primer
faisà salvatge i la Lluna, una
Jack Russell.
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Escola de gos
Per Miquel Benítez
Caçador i ensinistrador de 
gossos de caça

Anàlisi de la primera temporada amb el nostre gos 
de becades

Aquest any ha estat un any atípic, amb unes temperatures 
molt suaus o fins i tot caloroses per caçar la becada, però hem 
pogut veure els nostres gossos joves tenir contacte amb les be-
cades i així dia a dia hem anat apreciant el seu comportament 
quan s’hi troba al davant.

Hem pogut deduir si el gos té una mentalitat àmplia per bus-
car la becada dins de l’espessor del bosc i si serà un gos que 
no decaurà davant del terreny, de la densitat del bosc o de les 
hores de jornada de caça. 

Veurem si té bastant desenvolupat el seu instint depredador, 
perquè un gos, per arribar a ser un bon becader, ha de tenir 
un instint carnisser. Per posar un gos jove, s’ha de portar al 
camp amb uns coneixements d’ensinistrament i ha d’estar su-
ficientment ensinistrat a una mostra forta i un patró dels seus 
possibles mestres, així com a la reacció als trets.

S’ha de tenir molta paciència amb el gossos joves, perquè ens 
faran volar moltes becades sense fer, ni tan sols, la mostra, ja 
que molta gent es pensa que només traient el gos al bosc, des 
del primer dia ens posarà les becades. Ens podem trobar algun 
exemplar precoç que, per sort, en la majoria de  becades que es 
trobi aguantarà prou temps la mostra, però això no és el més 

habitual. El normal és que un gos jove atropelli moltes beca-
des i que necessiti moltes temporades per dominar la situació.

L’important és que el gos vegi moltes becades dispersades i re-
partides en dies, perquè no funcionarà que en un dia en vegi 
deu i després estigui sense veure’n durant tres mesos. És mi-
llor repartir-les en més dies; per exemple una becada per dia, 
durant deu dies, cosa que li aportarà un bon ensinistrament 
sobre la peça.

Sóc partidari de portar el gos jove, futur becader, amb un gos 
veterà, que serà el que trobi les becades i les hi  posi al davant, 
perquè el gos jove s’acostumi a l’olor de la becada i al seu vol, 
que fugirà al seu darrere, i això farà que el nostre cadell es vagi 
enganxant a la becada.

Quan aquest cadell ja porti diverses becades aixecades i ve-
gem que desenvolupa un bon instint de caça, li traurem el gos 
veterà i l’entrenarem a ell sol.

Per cert, donem per fet que abans en l’ensinistrament l’hem 
acostumat a portar el bipper posat i a fer mostres amb el co-
llar.

La combinació d’un gos jove amb un de veterà, farà que el
cadell s’acostumi a caçar la becada i ens assegurarem un
bon relleu.
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Les sortides a la becada sempre es faran 
individualment. Aquest és el típic error 
del caçador de becades que fa jornades 
de caça en què porta diversos gossos 
de diferents edats. Puc garantir que en 
aquestes jornades per moltes becades 
que vegin els gossos, de poc els servirà, 
perquè optarem sempre per gossos to-
talment secundaris ja que per a la ma-
joria de gent el seu únic afany és matar 
becades i no fer gossos per a  les pròxi-
mes temporades de becades.

Per això aconsello que el gos jove trobi 
les seves becades, matar-les i cobrar-les.
Després de moltes jornades, veient mol-
tes becades volar i atropellar-les, ens 
sorprendrà un dia posant-ne una amb 
una mostra molt ferma que donarà 
temps a arribar al nostre gos; però això 
sí, em torno a repetir, serà a través de 
moltes jornades de caça i moltíssimes 
becades volades.
La majoria de gent no te paciència i es 
creuen que un gos de bacades es fa sen-
se treure’l ni sense veure becades. Al fi-
nal rebutgen gossos que en unes altres 

mans serien grans gossos becaders, per-
què no han tingut el suficient temps per 
a demostrar-nos la seva capacitat de lo-
calització i olfactiva i mentalitat de caça. 
Espero que us hagi ajudat a agafar idees, 
sobretot perquè el dia de demà no re-
butgeu gossos que puguin ser aptes per 
a les becades. Així que amb aquests con-
sells i la vostra experiència intentarem 
introduir els nostres possibles gossos 
joves en aquest apassionant món cine-
gètic de la becada.

Una abraçada, companys!
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Des de dins

Entrevsita a la caçadora
Cristina Cobos Salada  
Edat: 23 anys
Manlleu (Osona)

Què és per a tu la caça?
És una pregunta difícil de contestar amb poques paraules, ca-
dascú té la seva opinió i no per això hem de jutjar els altres. Per 
mi la caça és gran part de la meva vida, una part imprescindible. 
Puc semblar molt sentimental, però sincerament és una neces-
sitat. Una cosa que saps que has de fer per estar bé amb tu ma-
teix. Però ha de quedar clar que no és el fet de disparar a una 
presa, és el global, estar amb la gent que sent el mateix que tu, 
fent el que t’agrada i oblidant totes les preocupacions. Seria una 
forma de trobar-te a tu mateix i donar sentit a la teva vida quan 
tens moltes preocupacions i quan no en tens també!

Què és el que et va iniciar en el món de la caça?
No m’he parat a pensar mai en quin va ser el motiu pel qual em 
vaig iniciar en el món de la caça. Simplement me’n recordo que 
el meu pare sortia a caçar el cap de setmana i que fins i tot mar-
xava tot el cap de setmana i que em portava regals quan torna-
va. Jo no em volia quedar a casa i intentava que se m’emportés, 
però és clar era una nena i no era normal. Com podreu com-
prendre vaig sortir-me amb la meva, el vaig poder acompanyar 
i em vaig enamorar de tot allò que involucrava el fet d’anar a 
caçar. Al principi només li feia companyia a la parada, no por-
tava emissora ni res però no m’importava passar-me hores a la 
parada esperant si un dia de tant en tant podria veure com el 
meu pare matava un senglar. I com podreu comprendre, l’afició 
augmenta i al final t’hi enganxes tan fort que ja no necessites 
teniu un motiu per fer el que fas, sinó que simplement en tens 
prou amb poder-ne gaudir.

Quants anys fa que caces? I si es pot, saber quants anys tens?
No puc dir exactament a quina edat vaig començar a caçar, ja 
que era molt petita. Sé que devia tenir uns 7 o 8 anys quan vaig 
aconseguir acompanyar el meu pare de forma regular i ja als 
14 anys de forma legal, a la meva parada i amb una escopeta! 
Actualment tinc 22 anys, així que si fem una resta fa uns 14 o 15 
anys que estic involucrada en aquest món.

Quina modalitat t’agrada més? Per què?
Tota la meva vida l’he dedicat a la caça major, principalment al 
senglar. Breu ha sigut el meu contacte amb la caça menor, així 
que no podria dir quina de les dues m’agrada més. L’únic que 
puc afirmar és que el senglar m’encanta. Referent a les esperes, 
el meu vedat de caça no és gaire apropiat per poder-ne fer i el 
meu horari no m’ho permet però d’aquí a poc temps aniré a la 
Reserva Nacional de Boumort, així que després podré opinar. 

Un paratge per caçar…
M’encanta caçar en llocs nous i conèixer diferents paratges. He 
caçat a la regió de l’Alt Empordà amb extensions obertes; cap a 
les terres de Lleida amb molts camps d’oliveres, vinyes i algunes 
zones boscoses; i al centre de Catalunya cap a la zona del Mont-
seny i als voltants, on els boscos són molt més frondosos. Cada 
colla té la seva forma de caçar-hi i fa que tots siguin impressio-
nants, però tal com es diu: “no hi ha res com a casa”, em quedo 
amb el Montseny.

Tens gos? Quina raça?
A casa tenim un Jack Russel, però no el fem servir per caçar, ja 
que és el rei de la casa. Tot i això si ens l’emportem o el posem en 
un tancat amb un senglar o conills, farà el rastre i els empaitarà.

Quina arma utilitzes?
Quan vaig fer 18 anys els meus pares em van regalar un rifle, un 
7mm, un Browning. 

Aprofites la carn de caça?
Aquest és un dels punts més importants per mi, no puc supor-
tar que la carn es tiri al contenidor. Crec que si ets capaç d’anar 
a caçar, també has de ser capaç d’aprofitar les peces abatudes. 
A casa meva sempre s’ha aprofitat la carn de caça, tant la major 
com la menor (la guineu no, però). Amb la carn de senglar hem 
arribat a fer de tot, des de pernil salat a un estofat o carn a la 
brasa. 

Trobes amb facilitat botigues especialitzades en caça? 
Personalment no crec que sigui fàcil trobar botigues especialitza-
des en carn de caça. Com a molt he trobat botigues o parades en 
fires que tenen algun tipus de producte elaborat amb carn de caça. 

Creus que la llei de caça està actualitzada? Per què?
Sincerament no crec que la llei de caça estigui actualitzada, cap 
de les lleis que estan relacionades amb la caça, tant la que regu-
la els nuclis zoològics com, per exemple, l’antiga llei de Montes.
El meu punt de vista és que els caçadors només tenen traves 
en la seva activitat, cada cop se suposa que hi ha més diàleg o 
s’intenta que n’hi hagi més entre les diferents federacions i el 
Govern. Però mai s’aconsegueix un consens i el més important, 
realment, són les opinions dels caçadors o les idees dels caça-
dors les que s’intenten pal·liar? Crec que els caçadors haurien 
d’estar més implicats en el que seria la formació de noves lleis, 
en la regulació, i que d’una vegada per totes s’aconseguís una llei 
que ens afavorís. 
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No com les noves actualitzacions de la llei dels accidents de trà-
fic amb peces de caça que l’únic que fa és desafavorir-nos. 

Quina és la mitjana anual de costos en relació a la caça?
Sempre estic responent en referència a la caça del senglar. 
Personalment crec que els costos depenen molt de la teva im-
plicació. No és el mateix si ets un gosser i has de mantenir els 
gossos durant l’any i a més a més hi has d’afegir que si els gossos 
s’escapen, seràs tu el que hauràs de pagar la gasolina o el gasoil 
que gastaràs per anar-los a buscar. També s’hi ha d’afegir que 
perquè una batuda surti a la perfecció, durant la setmana s’han 
d’anar controlant, esborrar rastres, mirar on toquen... A part de 
tota la feina hi ha el fet de pagar tota la documentació. Crec que 
estaríem parlant de més de 1.500 € per a un caçador qualsevol 
i que aniria pujant exponencialment en funció de la implicació 
que es tingui. 

Què creus que es pot millorar en el món de la caça?
Hi ha moltes coses a millorar, mai no aconseguirem que les 
coses siguin perfectes. Crec que fa falta aconseguir una millor 
implicació dels caçadors en el que són totes les gestions, es ne-
cessita un millor mitjà de comunicació perquè la gent estigui 
informada dels diferents canvis en les normatives, reunions, 
problemes... Una de les altres problemàtiques és que molts dels 
caçadors no saben qui són els seus representants en l’àmbit de 
presidents, a més a més hi ha associacions que actuen en repre-
sentació dels caçadors, però realment han sigut tots els caça-
dors els que els han elegit els representants? Un dels altres fac-
tors seria millorar la imatge que té la gent respecte als caçadors, 
fer-los veure que no som uns assassins.

Com veus el futur de la caça a Catalunya?
És un futur molt negre. Actualment quants joves hi ha a Cata-
lunya que com a hobby tinguin la caça? Quina és la pressió que 
han de patir a causa de les seves aficions? Com evoluciona la 
població de senglar o d’alguna altra espècie com per exemple la 
becada? A mesura que passa el temps hi ha cada vegada menys 
caçadors i l’edat mitjana cada cop és major. Les poblacions de 
senglar augmenten exponencialment cada any a l’igual que les 
poblacions de cabirols. En canvi hi ha altres espècies, com ara 
la becada, que han vist reduir les seves poblacions.  Les infraes-
tructures de carreteres cada cop creixen més i això implica que 
hi hagi més accidents de trànsit. Si la caça no rep el suport de 
la societat i els caçadors no fem pinya, en els anys que venen hi 
haurà problemes.

Alguna anècdota?
Com es pot escollir una simple anècdota? Cada dia que se surt 
a caçar, cada dia representa una nova experiència. Cada any se 
celebra la cacera de les dones. Fa tres anys va ser el primer any 
que hi vaig assistir, em van acompanyar el meu pare (Joan Co-

bos) i un company de caça (Rubén Herreros). La cacera es va fer 
a Roses i vam ser els primers d’arribar a El Cortijo, el restaurant 
on havíem de trobar-nos, no fos cas que féssim tard. A l’hora 
d’esmorzar ens vam asseure a una taula i ens van fer aixecar 
perquè era per a la presidència. Després vam anar a seure a una 
altra taula i semblava que érem els marginats perquè ningú 
s’asseia al nostre costat i, al final, uns avis, socis de Roses, es van 
asseure amb nosaltres (algú es va compadir de nosaltres!). Ens 
vam poder informar de com seria la batuda, si hi havia senglars 
i conèixer gent nova, cosa que és l’important. Quan anàvem de 
parada ens van anar deixant correlativament i les noies ens 
deixaven a les parades que semblava que eren més bones. Feia 
una tramuntana de mil dimonis i costava mantenir-se dret. Per 
no fallar a la tradició, jo vaig fer la meva gran aparició fallant 
dos senglars, en Rubén en va matar un i el meu pare no els va 
tirar. Per l’emissora tot eren riures i després quan vam arribar 
al restaurant per dinar vam arribar a un punt que ploràvem de 
riure. Ens vam tornar a asseure al costat dels mateixos avis i en-
tre els uns i altres compartíem experiències de caça. Arribats a 
aquest punt ja no m’importava el fet d’haver fet el ridícul fallant 
dos senglars sinó que estava feliç de trobar-me amb persones 
que gaudien del mateix que jo. Van fer un sorteig de regals al 
final del dinar després que ens donessin el pastís. Hi havia dos 
pernils i jo no parava de dir que volia que me’n toqués un, tots es 
reien de mi i jo els seguia la broma. Desgraciadament no em va 
tocar el pernil, però quan vaig sortir a recollir el meu regal tots 
m’animaven i em cridaven. Al final estàvem fent tractes amb els 
avis de Roses per sortir a ballar flamenc o alguna balada. L’al-
cohol ja havia fet els seus efectes. L’ambient era perfecte i quan 
vam marxar no paràvem de comentar el dia durant el viatge 
de tornada. Podria ficar la mà al foc que cap dels tres oblidarà 
aquell dia. Les vistes, l’ambient, la gent i sobretot l’adrenalina 
que et corre per les venes quan veus que els senglars s’acosten 
des de centenars de metres!

Acaba la frase: El millor caçador... és aquell que no gaudeix amb 
l’acte de matar sinó amb tot el treball previ, els gossos i amb la 
companyonia.
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La reserva

Sempre hi ha hagut la tendència a 
considerar que, en caça major, els 
grans trofeus representen l’objecte 
més valorat de la nostra fauna cine-
gètica. Ja sabeu, aquells selectes mas-
cles de banyes extraordinàries, que 
hom somia tenir exposats a casa i po-
der mostrar-los amb orgull.
Tots considerem que l’acostament als 

grans mascles és la gesta més noble, 
la modalitat de caça més autèntica i 
completa. Malgrat això, com he co-
mentat en altres ocasions, no s’han de 
menysprear les grans vivències de la 
caça selectiva.
Bé, tornem al motiu que ens ocupa. Ge-
neralment, l’acostament a un animal 
adult, amb totes les seves capacitats 

físiques i vitals ben desenvolupades, 
és molt més complex que fer-ho a un 
animal jove i inexpert o a un de molt 
vell i mancat de potència i capacitat 
de reacció. Ser capaç d’abatre un dels 
nostres grans mascles dominants, ex-
perts en l’art de la fugida, dotats d’uns 
sentits fins i sempre atents, és sinònim 
d’experiència, constància i saviesa per 
part del caçador. Aquestes capacitats 
no es poden adquirir amb diners, sinó 
que s’assoleixen a base de passar mol-
tes hores caçant, observant la fauna i 
recorrent el territori. 
És per aquest motiu que em costa d’en-
tendre perquè les taxes que cal pagar 
per un trofeu s’incrementen propor-
cionalment a la qualitat de les banyes. 
Personalment, ho veig com una pena-
lització a la bona labor del caçador. 
Em fa l’efecte que es pretén castigar, 
amb la imposició d’una quota més alta, 
aquells caçadors que s’han esmerçat 
més per abatre un bon exemplar. 
Al meu parer, les taxes que graven els 
trofeus a les Reserves Nacionals de 
Caça són excessives. De la mateixa ma-
nera, els preus que assoleixen aquests 
animals en les APCs i altres àrees de 
caça que no depenen de l’Administra-
ció tampoc no es queden curts i hom 
ha pogut comprovar que hi ha verita-
bles bestieses i abusos en els imports 
dels permisos, anelles, precintes o com 
en vulgueu dir.
Quan entrem a casa d’un company 
caçador i ens mostra orgullós els seus 
trofeus exposats i les fotografies de 
les jornades de caça, hauríem de pre-
guntar: “com vas aconseguir abatre 
aquests magnífics animals?”, però 
moltes vegades comentem: “quan 
t’han costat aquests trofeus?”
Conversant amb altres caçadors, guies 
de caça i personal de l’Administració 
relacionat amb el tema, he comprovat 
que hi ha diverses versions en referèn-
cia a la necessitat d’aplicar aquestes 
taxes en relació a la qualitat del tro-
feu. Una de les més acceptades és que 

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

El preu d’un trofeu
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el fet d’abatre un mascle dominant i 
ben dotat implica que en aquella zona 
es perd un animal amb una bona genè-
tica, cosa que té un valor i cal pagar-ne 
el preu. Bé, aquesta pot ser una teoria 
acceptable, però no la comparteixo 
del tot. És ben sabut, pels caçadors ex-
perimentats, que normalment, quan 
extraiem un animal dominant d’una 
zona, el seu lloc l’ocupa una altre mas-
cle de característiques similars en un 
temps relativament curt, per la qual 
cosa queda assegurada la bona genè-

tica pel futur de l’espècie. Una altra 
cosa ben diferent, que es dóna massa 
sovint, és que en zones mal gestiona-
des els mascles grans no tinguin cap 
suplent perquè l’excessiva pressió 
cinegètica no ha permès una bona re-
generació dels efectius. Però això ja és 
una altra qüestió.
Hi ha un dilema evident entre negoci 
i ètica. En efecte, hi ha qui gestiona la 
caça com qui administra una empresa 
i hi ha qui veu aquesta activitat com 
una manera eficaç de gestionar les 

diferents espècies. Jo crec que la clau 
és saber combinar les dues alternati-
ves. És a dir, cal aplicar les tècniques 
de regulació necessàries en quant a 
quantitat i tipus d’animals a abatre i, 
alhora, fer que aquesta activitat com-
pensi econòmicament els administra-
dors de manera que repercuteixi en 
una continuïtat i millora de la mateixa 
gestió. Això, certament, només s’acon-
segueix aplicant uns preus a la caça. 
Però aquests imports no haurien de 
ser abusius, ni afavorir el mercadeig 
de trofeus ni restringir l’accés a la caça 
de bons trofeus solament als caçadors 
amb rendes altes, cosa que converteix 
la caça en una activitat elitista.
Però, com en tota llei de mercat, el 
preu depèn de l’oferta i de la demanda. 
Així doncs, si el preu dels trofeus és 
elevat és perquè hi ha un mercat que 
ho fa possible, senzillament hi ha caça-
dors disposats a pagar. És a dir, som 
nosaltres mateixos, adquirint aquests 
permisos i anelles a preus desorbitats, 
els qui provoquem l’augment del cost 
d’una peça de caça en relació a la qua-
litat de les seves banyes.
Per acabar, m’agradaria comentar una 
possible solució a aquest problema. 
Abans, però, caldria convenir que la 
caça de trofeus té la mateixa impor-
tància per a les poblacions i té el ma-
teix interès en l’aspecte cinegètic que 
la caça de qualsevol altra peça. 
La qüestió, doncs, seria establir un 
preu únic per a cada tipus de peça, sen-
se tenir en compte la qualitat de les se-
ves banyes, la qual cosa considero que 
és un tema merament estètic.
La solució, com deia, seria determinar 
per a cada espècie només dos tipus de 
valoració: trofeu i selectiu. Així doncs, 
els mascles (i femelles en el cas dels 
isards) tindrien un valor únic tant si 
es tracta d’un bronze com si és un me-
dalla d’or extraordinària. Els animals 
selectius, evidentment, costarien un 
preu molt més baix.
Amb aquest sistema de valoració de 
les taxes dels animals abatuts s’in-
centivaria la destresa del caçador i, 
per altra banda, s’evitaria convertir la 
caça major en una activitat cara i úni-
cament a l’abast de persones amb un 
gran poder adquisitiu.
Això tant sols és una proposta i, com a 
tal, caldria valorar-la, discutir-la i des-
envolupar-la, o bé descartar-la si no hi 
ha unanimitat d’opinió favorable al 
respecte.
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Consultes legals

Estic caçant el senglar a la meva àrea pri-
vada de caça. L’animal surt de la nostra ca-
cera i entra en un vedat veí, empaitat pels 
gossos. Jo avanço posicions i em poso a fer 
el pas (caçar) dins el vedat veí per veure si 
puc abatre el senglar i recollir els gossos.
No tinc carnet de soci del vedat veí.  A què 
m’estic exposant?

La Llei de Caça estatal, vigent i aplicable a 
la Comunitat Autònoma de Catalunya, defi-
neix en l’article 15.1. el vedat de caça com a 
tota la superfície contínua de terrenys sus-
ceptibles d’aprofitament cinegètic que hagi 
estat declarada i reconeguda com a tal per 
l’administració competent.

Els vedats poden ser privats o locals, i, en el 
seu cas, tenir la condició de vedats socials.

Tots els vedats han d’ostentar en els seus lí-
mits els senyals que reglamentàriament es 
determinen per identificar el veda.

L’article 16 de la mateixa Llei de Caça esta-
bleix que els propietaris o titulars de drets 
reals sobre el terreny podran constituir ve-
dats privats de caça.

Cada vedat privat pot pertànyer a un o a 
diversos propietaris que s’hagin associat 
voluntàriament amb aquesta finalitat, sem-
pre i quan es compleixin les superfícies mí-
nimes per poder constituir un vedat, que és 
de 500 ha si es tracta de caça major i d’un sol 
titular o bé, de 1.000 ha si es tracta de caça 
major i diversos titulars.
Doncs bé, un cop definit el concepte de 
vedat, l’article 16.5 de la Llei prescriu que 
l’exercici del dret a la caça correspondrà al 
seu titular i a les persones que aquest au-
toritzi. 

En conseqüència, només aquestes persones 
poden exercir la caça al vedat privat.

Dit això, de conformitat amb l’article 48 
de la Llei de Caça, l’incompliment de tot el 
disposat en els articles 15, 16, 17, 18, 19 i 20 de 
la Llei de Caça constitueixen una infracció 
administrativa. 

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.

Per tant, caçar en un vedat privat, 
sense autorització del seu titular, 
constituirà una infracció adminis-
trativa. Les autoritats competents o 
inclús el titular del vedat privat, po-
drien denunciar-nos per cometre la 
infracció.

La reincidència per incórrer en 
aquests tipus d’infraccions pot arribar 
a comportar la retirada temporal de la 
llicència de caça.

En definitiva, s’aconsella no abatre 
l’animal al vedat veí i, en qualsevol 
cas, per recuperar els gossos, entrar-hi 
amb l’arma enfundada de tal manera 
que quedi palès que no s’està exercint 
la caça.

Per Anna Pla Fornós
Advocada i mediadora
“Assessorament i defensa en assumptes civils i penals”
Tel. 690 952 753
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La Xarxa de Parcs Naturals, un bé de tots i per a tots 

@xarxadeparcs

xarxadeparcsn

xarxadeparcs

@xarxadeparcs

100 municipis i més de 100.000 hectàrees. És l’espai que ocupa 
la Xarxa de Parcs Naturals que gestiona la Diputació de Barce-
lona. Representa el 20% de l’àrea metropolitana, on es concen-
tren uns quatre milions de ciutadans. A la quantitat, però, hi 
hem d’afegir obligatòriament la qualitat: els Parcs són espais 
d’elevat interès paisatgístic, que apleguen diferents activitats 
i que s’han convertit en un escenari idoni per al lleure i l’educa-
ció ambiental de la ciutadania. 

La Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació està formada pels 
parcs del Montseny, el Montnegre i el Corredor, Sant Llorenç 
del Munt i l’Obac, el Garraf i Collserola, els dos petits parcs 
d’Olèrdola i Montesquiu i els espais consorciats de les Guille-
ries-Savassona, Serralada de Marina, Serralada Litoral i el Parc 
Agrari del Baix Llobregat i el Foix. La riquesa dels seus paisat-
ges és inqüestionable, com també ho és l’empremta que hi ha 
deixat l’activitat humana. Això els fa espais vius i dinàmics, 
però també complexos. 

Als Parcs hi trobem activitats ben diverses: hi ha propietat 
pública i privada, hi ha aprofitaments econòmics i usos cultu-
rals, a més de lúdics i esportius. Milers de persones visiten cada 
any els parcs i no tots hi busquen el mateix. El repte és vetllar 
perquè tots aquests usos, múltiples i diversos, es puguin desen-
volupar de manera ordenada i que no s’interfereixin entre ells. 

Protegir compartint: equipaments i serveis

Un espai protegit ha de tenir un ús públic? El debat no és nou: 
l’obertura dels espais protegits als ciutadans s’ha tractat, 
moltes vegades, com a sinònim d’una presència excessiva, de 
massificació i, fins i tot, com a causant de la degradació. No 
falta qui pensa que l’ús públic dels espais oberts i protegits és 
incompatible amb el manteniment dels seus valors naturals. 
Certament, els espais naturals i els ecosistemes que contenen 
són fràgils. I les coses fràgils que a la vegada són valuoses me-
reixen un tracte acurat: una freqüentació desordenada o uns 
usos no apropiats poden tenir conseqüències negatives. 

La veritable protecció del paisatge i de l’entorn no està només 
en les lleis i les normatives. Són importants i necessàries, però 
també extremadament febles sense un consens social que les 
empari. Per tot plegat, és bàsic no separar la protecció dels es-
pais naturals i el seu ús públic. No fer de les mesures de restric-
ció a l’accés a la natura el paradigma de la seva conservació. 
Tot el contrari: cal que els espais naturals continuïn oferint els 
seus recursos, les seves belleses i els seus paisatges al conjunt 
de la societat. 

Els Parcs Naturals que gestiona la Diputació de Barcelona han 
acceptat el repte de posar a disposició dels ciutadans equi-
paments i serveis diversos per fomentar el coneixement i el 
lleure. L’oferta és àmplia: des d’oficines d’informació a àrees 
d’acampada o albergs, passant per exposicions o programes 
culturals. Molt sovint aquests serveis depassen els límits dels 
parcs i dels municipis que els conformen i s’adrecen al conjunt 
de la societat. 

És important mantenir els esforços per seguir en aquesta lí-
nia, perquè sectors cada cop més amplis de la ciutadania, co-
mençant pels més joves, coneguin els valors naturals i cultu-
rals del seu entorn proper. Aquest coneixement anirà associat 
a l’ús respectuós i ordenat del territori, en harmonia amb la 
resta d’activitats que legítimament també hi tenen lloc. 

Espais per al lleure i l’educació ambiental

Des de fa més de trenta anys, la Diputació de Barcelona ha 
desplegat un seguit d’equipaments i programes d’educació am-
biental adreçats inicialment al públic escolar, però que, amb 
els anys, s’han estès a la població en general. Avui, aquests 
equipaments formen una àmplia xarxa pedagògica a l’abast 
de tothom i són indrets idonis per treballar la biodiversitat i el 
desenvolupament sostenible.

Des de l’òptica educativa, els Parcs Naturals poden ser consi-
derats des d’un triple vessant: espais amb una gran diversitat 
biològica que cal conèixer i preservar; espais amb una riquesa 
patrimonial i cultural; i espais pedagògics per a milers de visi-
tants que n’utilitzen els equipaments i els serveis o gaudeixen 
dels seus paisatges.

Una àmplia oferta a l’abast de tothom

La Diputació de Barcelona, a través de la Xarxa de Parcs Natu-
rals −i amb la col·laboració dels consorcis i de la Diputació de 
Girona en el cas del Parc Natural del Montseny− ofereix una 
gran diversitat d’equipaments i una àmplia oferta pedagògica 
de qualitat contrastada: escoles de natura, museus, centres 
d’informació, itineraris guiats, rutes de descoberta, audiovi-
suals i centres de documentació, entre d’altres. 

En la gestió d’aquests equipaments s’ha optat, des de fa anys, 
per la concessió administrativa o contractes de serveis a em-
preses privades que tenen cura dels continguts educatius dels 
serveis. L’Administració fomenta i en fa el seguiment, i també 
vetlla per una orientació pedagògica adequada.

Ermita de Sant Llop 
al Parc de Montnegre. 
Autor: Iñaki Relazón / Diputació 
de Barcelona
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Entrevista
Societat de Caçadors Sant Roc
Entrevista
Societat de Caçadors Sant Roc

El tord és l’espècie que més car-
tutxos fa gastar als nostres socis 
i amics però l’estornell no queda 
enrere.

Joan Josep Adell Cid -  Secretari 

Espècie Nom científic Mitjana
captures

Perdiu roja Alectoris rufa 60

Tudó Columba palumbus 30

Estornell vulgar Sturnus vulgaris 500

Tord comú Turdus philomelos 30.000

Tord ala-roig Turdus iliacus 1.000

Llebre Lepus europaeus i

Lepus granatensis
20

Porc senglar Sus scrofa 10

Caça Social

Com es diu la societat?
Societat de Caçadors Sant Roc de Mas de Barberans

Quin any es va fundar?
23/01/1976

Quins termes municipals comprèn la societat?
Mas de Barberans

Quantes hectàrees aproximades teniu?
3.500 ha

Quants socis sou actualment? Quin any ha estat el que éreu 
més socis i de quin nombre de socis estem parlant?
Actualment som 290 socis i es va arribar als 440 sobre el 
1990/95

Quina és la mitjana d’edat dels socis?
55 anys

Quines espècies cinegètiques teniu?
Menor: conill, perdiu i llebre. I com a migratòries la més 
abundant fins ara ha estat el tord. Major: porc senglar

Quines espècies són les que caceu més habitualment?
Conill, perdiu i tord. Darrerament s’ha incorporat la caça del 
porc senglar.

Per espècies, quin nombre de captures teniu per temporada:
Parlar d’estadístiques és molt fred i no crec que sigui real. Es 
tracta d’una estimació més o menys aproximada, que és un 
manera indirecta d’autoenganyar-nos, donat que en col·lec-
tiu de més de 300 participants, no hi ha cap regla que pugui 
donar cap mena de objectivitat.
Per tant, aquestes estadístiques són una manera de tenir una 
idea aproximada.

Són molt complexes les tasques que has de fer com a gestor 
de l’àrea privada de caça? Per quin motiu?
No és gaire complicada la gestió, donada la bona predispo-
sició i excel·lent relació que hi ha entre pagesos i caçadors.
Tenim una àrea de caça d’unes 3.500 ha que està composta 



49Cinegeticat

en la seva totalitat per conreus agrícoles (olivera), donat que 
tot i que el terme municipal és de 7.511 ha, una part està dis-
tribuïda en una altra àrea d’unes 150 ha i la resta està inclosa 
a la RNC dels Ports de Tortosa. També tenim un camp de tir 
al plat propi, que el pròxim mes d’abril compleix els 25 anys 
que es va inaugurar.

Algun aspecte que creguis que es pot millorar?
A millorar, hi ha molt i molt variat, principalment, hem de 
procurar corregir l’ús per part del pagesos dels herbicides, ja 
que avui més del 90% de la nostra APC té un cultiu de secà 
basat en els tractaments amb herbicides, cosa que ens re-
dueix sensiblement la qualitat de l’hàbitat.

Com porteu la relació amb la resta d’usuaris del medi natural?
Hem procurat sempre tenir una bona relació amb els propie-
taris dels conreus, per la qual cosa estem evitant la caça in-
discriminada entre els oliverars. Demanem tots els anys als 
nostres socis el màxim respecte als conreus i a les persones, 
que gràcies al seu esforç aconseguim nosaltres complaure el 
nostre desig de sortir al camp a practicar el nostre esport.

Teniu molts problemes de danys d’espècies cinegètiques a 
l’agricultura / accidents de trànsit…? Com ho solucioneu?
Els principals problemes que tenim en danys a l’agricultu-
ra, ens venen donats pel nostre veïnatge amb la RNC, on hi 
pernocten tant els porcs senglars com la cabra salvatge, que 
es desplacen als cultius i després van a la RNC on nosaltres 
tenim marcades solament 9 batudes de porc senglar a l’any. 
I referent als accidents de trànsit, fins ara podem donar-nos 
per satisfets, ja que no n’hem tingut gaires, i el més impor-

La Reserva de Caça serveix de 
refugi de moltes espècies que es 
desplacen al nostre vedat per 
menjar.
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tant va ser en una cabra salvatge procedent de la RNC dels 
Ports, espècie que nosaltres no tenim autoritzada al nostre 
Pla Tècnic.

Alguna anècdota a destacar?
Com a anècdotes podem dir que aquest any vinent complim 
40 anys de la Societat i  el 25è aniversari del Camp de Tir.
El 07/04/2000, amb motiu de la celebració del 25è aniversa-
ri de la Societat, es va inaugurar també la seu de la Societat 
en un local que ens va cedir l’Ajuntament per 50 anys i que 
vàrem reformar totalment. 

Com veus la vostra societat en un futur?
El principal problema que ens trobem els caçadors i, per tant, 
també els gestors, és la manca de renovació generacional del 
sector. Hi ha un envelliment gradual del col·lectiu, que porta 
a una davallada exponencial dels practicants i que no reper-
cuteix amb la lògica de “menys caçadors / més caça”.
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Subscriu-te a la revista 
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Tel. 973 48 05 55
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Reg. TT-B-28

t. 675 573 128 (Pep)
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La cacera en un espai d'interès general
com Collserola s'ha de dur a terme
amb la implicació de tothom i cal fer
entendre als visitants que, mentre es
caça, millor que visitin altres llocs.

el pla tècnic de gestió cinegètica de les zones de caça contro-
lada dins Parc Natural de Collserola queden totalment espe-
cificats tots els punts a tenir en compte en la caça segons la 
demarcació, horaris, ordres a seguir en les batudes, normati-
va, documentació necessària, mapes de la zona, etc. 
A més, en tractar-se d’una zona de gran confluència de gent 
(ciclistes, persones caminant...), es marquen uns punts de 
tancament de camins on hi ha persones informant de la ba-
tuda que es porta a terme. Per la temporada actual 2015-2016 
hi ha un calendari aprovat amb 10 batudes establertes per a 
la pràctica de la caça major. 

Motius de la sobrepoblació 
• Dificultat que té l’espècie de poder-se dispersar, ja que que-
da envoltada de grans zones urbanes i fins i tot infraestruc-
tures viàries. 
• Gran abundància d’alzines, arbres fruiters i zones de conreu 
d’on poden aconseguir aliment. 
• La presència humana, que sense cap mala intenció dóna 
menjar als senglars, els faciliten, per tant, l’aliment, i inciten 
l’acostament de la raça a les zones urbanes i habitades. 
• L’Administració, que ha reduït el nombre de batudes dins 
el parc. 

En el gràfic adjunt es pot veure l’evolució poblacional del 
senglar reflectida en el nombre d’exemplars obtinguts en 
les batudes de caça. Podem adonar-nos de l’augment que 
hi hagut dins a Collserola a causa de l’augment de població 
d’aquesta espècie, en comparativa amb la resta de la provín-
cia de Barcelona. Fins i tot s’ha detectat al parc la presència 
de porcs vietnamites, els quals un cop localitzats han estat 
abatuts pels agents rurals a l’aguait. Exemple que ens demos-
tra que la presència humana perjudica el control de la raça 
pura de senglar. Personalment penso que aquesta sobre-
població de senglar a Collserola és realment una qüestió a 
tractar, ja que si no es controla es poden desencadenar molts 
problemes, des d’agressions dels senglars a les persones que 
passegen pel parc, l’augment de la presència del senglar a les 
zones urbanes a causa de la manca d’aliment que hi haurà 
cada vegada més, els canvis de l’entorn, fins a l’impediment 
per recol·lectar als pocs camps de conreus propers. S’hauria 
de poder fer una bona gestió per part de l’Administració, tor-
nant a fer més batudes per regular el nombre d’exemplars, 
informant i sensibilitzant els veïns del problema a l’hora de 

facilitar-los aliment dins el nucli urbà i informant a la gent 
que entrés al parc en què consisteix la caça i les batudes, ja 
que un dels motius que han perjudicat les batudes, i per tant 
han fet augmentar el senglar a Collserola, són fets com els 
que podem trobar en diverses ocasions, de veïns que denun-
cien els fora límits de les zones marcades en les batudes. En 
una de les denúncies es pot veure un vídeo gravat des d’un 
camí principal del Parc de Collserola, on al costat mateix, 
dins un rec, hi ha cinc gossos fent seti a un senglar; aleshores 
aquest s’arrenca i envesteix un dels gossos mentre la resta 
segueixen fent seti. Aquest veí denuncia que els gossos i el 
senglar són fora dels límits vedats per fer la batuda. Com a 
caçadora i com tots vosaltres bonament enteneu, quan s’en-
geguen els gossos, quan els porcs s’arrenquen no els podem 
controlar i dir: “ei, gos! No sobrepassis aquella línia perquè 
estarem fora límit”. Entenc que aquest veí es podia queixar si 
hagués vist el caçador dins el rec abatent el porc amb el rifle, 
amb gent a menys de 5 m, etc.  Però és cert que les persones 
que no són caçadores o no han estat una mica en contacte 
amb aquest món i que estiguin passejant tranquil·lament 
un matí per Collserola i vegin aquesta escena amb els límits 
marcats, doncs que posin el crit al cel. És per això que penso 
que els caçadors tenim molta feina a fer primerament amb la 
resta de la població no caçadora, demostrant com és la caça 
realment, que hi ha normatives, seguretat... i sobretot fer-los 
entendre que: les batudes serveixen per fer un control po-
blacional del senglar. Si no existíssim els caçadors la situa-
ció que hi ha actualment als pobles del voltant de Collserola 
on els senglars entren als carrers i al costat de les cases, es 
viuria a més llocs dels que ja es viu actualment. Hauríem de 
fer reflexionar la societat no caçadora de què passaria si no 
es matés ni un senglar, perquè aquests per gana entrarien a 
tots els nuclis urbans i fins i tot podrien ocasionar mal als 
seus habitants. Entre tots podem aconseguir donar una bona 
imatge de la caça i resoldre sobrepoblacions com l’actual a 
Collserola. 

-
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La boira és present a tota la zona. Som dissabte i avui he 
deixat l’escopeta i els gossos a casa. Em dirigeixo al Pirineu 
francès per fer una ruta amb raquetes a la neu. 
Els guies ens expliquen com funciona tot i comencem el matí 
d’esport. Després d’una estona d’ascensió, el guia es posa a 
explicar quina és la fauna i la flora típica de la regió, així que 
resto callada escoltant el que expliquen. 

- En aquesta àrea uns dels animals més freqüents són la ca-
bra, l’isard, el senglar… 
- El senglar? “Sí, això és més freqüent a Collserola que aquí” 
–respon una noia de Barcelona. 
- És cert, diuen que hi ha tanta població que fins i tot molta 
gent anant a caminar es troben amb ramats de vint i trenta 
exemplars. 
- I per què no es fan caceres i els maten?

M’adono d’aquesta manera que la sobrepoblació de senglars 
a Collserola no només és una problemàtica coneguda pels 
caçadors o els veïns de la zona, sinó que moltíssima gent que 
no té res a veure amb aquest àmbit ho coneix i posa de ma-
nifest el seu dubte i la seva indignació. És cert que d’aquesta 
qüestió n’han sortit noticies per la televisió, que els diaris 
han portat articles i que fins i tot pel whatsapp han passat 
vídeos de ciclistes que es veien sorpresos per un gran nom-
bre de senglars creuant les pistes forestals a plena llum del 
dia.  Però informació especifica de les batudes, dels motius de 
la restricció de caça a la zona, nombre d’exemplars, la causa 
exacta del gran augment d’aquesta espècie... No en surt gaire 
informació. Així és com em proposo el títol del nou article per 
la revista: “Collserola i la sobrepoblació de senglar”. 

La zona de Collserola. Es tracta d’un parc natural de 17 km 
de llarg i 6 km d’ample, se situa a la part central de la Serra-
lada Litoral Catalana, es troba limitada a l’est pel riu Besòs 
i a l’oest pel Llobregat, els límits són zones fortament urba-
nitzades. Segons estudis publicats, la presència de senglar al 
territori no es veu diferenciada entre zona urbana i boscosa, 
és a dir, la fluència de l’espècie és en tots els àmbits disponi-
bles, tanmateix l’ús que en fa de cada ambient és molt variat. 

-
veixen de pas d’aquesta espècie per arribar fins a l’aliment o 
que solen furgar (remenar la terra) més en zones planes que 
de gran pendent. 

Regularització de la caça a la zona. L’any 2007 es declara el 
Parc de Collserola com a zona d’aprofitament cinegètic comú, 
terreny sotmès a règim cinegètic de caça controlada, és per 
això que, per tant, cada any s’hi fan batudes organitzades. 
La temporada 2014-2015 se’n varen dur a terme 17 d’un total 
de 20 autoritzades, en què es van capturar un total de 92 
senglars dels quals 46 eren femelles i 46 mascles, cosa que 
demostra el gran equilibri que hi ha entre la població. També 
es varen organitzar caceres mitjançant aguaits amb un total 
de 56 captures. De manera extraordinària es permetia portar 
i utilitzar bales durant la pràctica de la caça menor, per si els 
senglars posaven en perill els gossos de caça, i hi va haver un 
total de 10 captures. Per tant, es va atrapar un total de 158 
senglars durant els dies hàbils de caça. Aquestes batudes les 
podien portar a terme un total de 150 socis de les societats de 
caçadors que confeccionen la zona i 150 més que confeccio-
nava la llista la Federació Catalana de Caça, com a caçadors 
de reserva per cobrir parades en les batudes autoritzades. En 

La sobrepoblació del senglar a collserola:
una realitat

Per Mariola Rafart
Caçadora al natural.



53Cinegeticat 53CinegeticatCinegeticat42 43CinegeticatCinegeticat42 43Cinegeticat

La cacera en un espai d'interès general
com Collserola s'ha de dur a terme
amb la implicació de tothom i cal fer
entendre als visitants que, mentre es
caça, millor que visitin altres llocs.

el pla tècnic de gestió cinegètica de les zones de caça contro-
lada dins Parc Natural de Collserola queden totalment espe-
cificats tots els punts a tenir en compte en la caça segons la 
demarcació, horaris, ordres a seguir en les batudes, normati-
va, documentació necessària, mapes de la zona, etc. 
A més, en tractar-se d’una zona de gran confluència de gent 
(ciclistes, persones caminant...), es marquen uns punts de 
tancament de camins on hi ha persones informant de la ba-
tuda que es porta a terme. Per la temporada actual 2015-2016 
hi ha un calendari aprovat amb 10 batudes establertes per a 
la pràctica de la caça major. 

Motius de la sobrepoblació 
• Dificultat que té l’espècie de poder-se dispersar, ja que que-
da envoltada de grans zones urbanes i fins i tot infraestruc-
tures viàries. 
• Gran abundància d’alzines, arbres fruiters i zones de conreu 
d’on poden aconseguir aliment. 
• La presència humana, que sense cap mala intenció dóna 
menjar als senglars, els faciliten, per tant, l’aliment, i inciten 
l’acostament de la raça a les zones urbanes i habitades. 
• L’Administració, que ha reduït el nombre de batudes dins 
el parc. 

En el gràfic adjunt es pot veure l’evolució poblacional del 
senglar reflectida en el nombre d’exemplars obtinguts en 
les batudes de caça. Podem adonar-nos de l’augment que 
hi hagut dins a Collserola a causa de l’augment de població 
d’aquesta espècie, en comparativa amb la resta de la provín-
cia de Barcelona. Fins i tot s’ha detectat al parc la presència 
de porcs vietnamites, els quals un cop localitzats han estat 
abatuts pels agents rurals a l’aguait. Exemple que ens demos-
tra que la presència humana perjudica el control de la raça 
pura de senglar. Personalment penso que aquesta sobre-
població de senglar a Collserola és realment una qüestió a 
tractar, ja que si no es controla es poden desencadenar molts 
problemes, des d’agressions dels senglars a les persones que 
passegen pel parc, l’augment de la presència del senglar a les 
zones urbanes a causa de la manca d’aliment que hi haurà 
cada vegada més, els canvis de l’entorn, fins a l’impediment 
per recol·lectar als pocs camps de conreus propers. S’hauria 
de poder fer una bona gestió per part de l’Administració, tor-
nant a fer més batudes per regular el nombre d’exemplars, 
informant i sensibilitzant els veïns del problema a l’hora de 

facilitar-los aliment dins el nucli urbà i informant a la gent 
que entrés al parc en què consisteix la caça i les batudes, ja 
que un dels motius que han perjudicat les batudes, i per tant 
han fet augmentar el senglar a Collserola, són fets com els 
que podem trobar en diverses ocasions, de veïns que denun-
cien els fora límits de les zones marcades en les batudes. En 
una de les denúncies es pot veure un vídeo gravat des d’un 
camí principal del Parc de Collserola, on al costat mateix, 
dins un rec, hi ha cinc gossos fent seti a un senglar; aleshores 
aquest s’arrenca i envesteix un dels gossos mentre la resta 
segueixen fent seti. Aquest veí denuncia que els gossos i el 
senglar són fora dels límits vedats per fer la batuda. Com a 
caçadora i com tots vosaltres bonament enteneu, quan s’en-
geguen els gossos, quan els porcs s’arrenquen no els podem 
controlar i dir: “ei, gos! No sobrepassis aquella línia perquè 
estarem fora límit”. Entenc que aquest veí es podia queixar si 
hagués vist el caçador dins el rec abatent el porc amb el rifle, 
amb gent a menys de 5 m, etc.  Però és cert que les persones 
que no són caçadores o no han estat una mica en contacte 
amb aquest món i que estiguin passejant tranquil·lament 
un matí per Collserola i vegin aquesta escena amb els límits 
marcats, doncs que posin el crit al cel. És per això que penso 
que els caçadors tenim molta feina a fer primerament amb la 
resta de la població no caçadora, demostrant com és la caça 
realment, que hi ha normatives, seguretat... i sobretot fer-los 
entendre que: les batudes serveixen per fer un control po-
blacional del senglar. Si no existíssim els caçadors la situa-
ció que hi ha actualment als pobles del voltant de Collserola 
on els senglars entren als carrers i al costat de les cases, es 
viuria a més llocs dels que ja es viu actualment. Hauríem de 
fer reflexionar la societat no caçadora de què passaria si no 
es matés ni un senglar, perquè aquests per gana entrarien a 
tots els nuclis urbans i fins i tot podrien ocasionar mal als 
seus habitants. Entre tots podem aconseguir donar una bona 
imatge de la caça i resoldre sobrepoblacions com l’actual a 
Collserola. 
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La boira és present a tota la zona. Som dissabte i avui he 
deixat l’escopeta i els gossos a casa. Em dirigeixo al Pirineu 
francès per fer una ruta amb raquetes a la neu. 
Els guies ens expliquen com funciona tot i comencem el matí 
d’esport. Després d’una estona d’ascensió, el guia es posa a 
explicar quina és la fauna i la flora típica de la regió, així que 
resto callada escoltant el que expliquen. 

- En aquesta àrea uns dels animals més freqüents són la ca-
bra, l’isard, el senglar… 
- El senglar? “Sí, això és més freqüent a Collserola que aquí” 
–respon una noia de Barcelona. 
- És cert, diuen que hi ha tanta població que fins i tot molta 
gent anant a caminar es troben amb ramats de vint i trenta 
exemplars. 
- I per què no es fan caceres i els maten?

M’adono d’aquesta manera que la sobrepoblació de senglars 
a Collserola no només és una problemàtica coneguda pels 
caçadors o els veïns de la zona, sinó que moltíssima gent que 
no té res a veure amb aquest àmbit ho coneix i posa de ma-
nifest el seu dubte i la seva indignació. És cert que d’aquesta 
qüestió n’han sortit noticies per la televisió, que els diaris 
han portat articles i que fins i tot pel whatsapp han passat 
vídeos de ciclistes que es veien sorpresos per un gran nom-
bre de senglars creuant les pistes forestals a plena llum del 
dia.  Però informació especifica de les batudes, dels motius de 
la restricció de caça a la zona, nombre d’exemplars, la causa 
exacta del gran augment d’aquesta espècie... No en surt gaire 
informació. Així és com em proposo el títol del nou article per 
la revista: “Collserola i la sobrepoblació de senglar”. 

La zona de Collserola. Es tracta d’un parc natural de 17 km 
de llarg i 6 km d’ample, se situa a la part central de la Serra-
lada Litoral Catalana, es troba limitada a l’est pel riu Besòs 
i a l’oest pel Llobregat, els límits són zones fortament urba-
nitzades. Segons estudis publicats, la presència de senglar al 
territori no es veu diferenciada entre zona urbana i boscosa, 
és a dir, la fluència de l’espècie és en tots els àmbits disponi-
bles, tanmateix l’ús que en fa de cada ambient és molt variat. 

-
veixen de pas d’aquesta espècie per arribar fins a l’aliment o 
que solen furgar (remenar la terra) més en zones planes que 
de gran pendent. 

Regularització de la caça a la zona. L’any 2007 es declara el 
Parc de Collserola com a zona d’aprofitament cinegètic comú, 
terreny sotmès a règim cinegètic de caça controlada, és per 
això que, per tant, cada any s’hi fan batudes organitzades. 
La temporada 2014-2015 se’n varen dur a terme 17 d’un total 
de 20 autoritzades, en què es van capturar un total de 92 
senglars dels quals 46 eren femelles i 46 mascles, cosa que 
demostra el gran equilibri que hi ha entre la població. També 
es varen organitzar caceres mitjançant aguaits amb un total 
de 56 captures. De manera extraordinària es permetia portar 
i utilitzar bales durant la pràctica de la caça menor, per si els 
senglars posaven en perill els gossos de caça, i hi va haver un 
total de 10 captures. Per tant, es va atrapar un total de 158 
senglars durant els dies hàbils de caça. Aquestes batudes les 
podien portar a terme un total de 150 socis de les societats de 
caçadors que confeccionen la zona i 150 més que confeccio-
nava la llista la Federació Catalana de Caça, com a caçadors 
de reserva per cobrir parades en les batudes autoritzades. En 

La sobrepoblació del senglar a collserola:
una realitat
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Recepta
Preparació: el dia abans

Tallem la carn del cabirol a daus el més regu-
lar possible i els posem en un bol. Afegim totes 
les verdures tallades i netes, el vi negre i el vi-
nagre. Ho tapem amb film i ho guardem a la 
nevera. 

Al matí escorem el vi i separem les verdures 
de la carn. Posem les verdures a suar en una 
cassola a foc viu, afegim les dues tomates i so-
fregim una estona. Tot seguit mullem amb el 
vi negre i el suc de la carn.

Ho deixem coure un quart d’hora i hi afegim 
la melmelada de fruits del bosc, ho passem pel 
vas batidor i ho colem.

Mentrestant salpebrem la carn del cabirol i 
l’enfarinem lleugerament. La fregim amb oli 
de gira-sol, només saltada, la posem junta-
ment amb la salsa i la coem a foc fluix un pa-
rell d’hores tot controlant la cocció. Després 
hi afegim les cebetes cuites, deixem acabar de 
coure i rectifiquem de sal. Reservem en calent.

Tornem a  cuinar el cabirol, carn bona, saludable i magra com 
cap altra. La recepta és també apta per cuinar-la amb isard 
i daina.
  

Si teniu l’oportunitat, afegiu-hi un grapat dels magnífics 
bolets de primavera: moixernons i carreretes que trobareu 
de ben segur seguint el follet del bosc pels prats del Pirineus.
Bona caça i a cuinar! 

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

Gourmet

Guisat de cabirol amb terrina de patata i formatge 

Ingredients
1 cuixa de cabirol
2 pastanagues
1 ceba grossa
1 branca d’api
1 porro
2 grans d’all
Vi negre 
Suc de carn 
Vinagre de vi 
Un parell de tomàquets madurs
Farina
5 cullerades de melmelada de 
fruits del bosc
Cebetes 
Patata kenebec
Nata 
Formatge emmental 
Sal 
Pebre
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Per a la terrina: 

Pelem les patates i les tallem amb una man-
dolina d’un parell de centímetres de gruix. 
Les reservem senceres i les posem amb aigua 
(només un drap humit a sobre).

En una safata o un motlle de pastís tipus pú-
ding untat de mantega hi posem una primera 
capa de patates. Salem i estenem el formatge 
rallat, una altra capa de patata, una altra de 
formatge, etc. Així fins a l’altura que desitgem. 

Premsem el motlle i posem a l’última capa 
una bona quantitat de nata i formatge. Coem 
al forn a 160° uns 40 minuts. Estarà cuit quan 
el punxem i la patata no ofereixi cap resistèn-
cia. Ho deixem reposar una estona. 
Per muntar el plat tallem la terrina i la mun-
tem al costat del plat.  Disposem el cabirol i la 
salsa pel damunt i decorem amb uns brots de 
berro (creixen) o xicoires ben amanides.
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DISPOSAR DE MÉS PUNTS
DE RECOLLIDA SONA MOLT BÉ

Amb el finançament de: Amb la col·laboració de:

Els aparells elèctrics i electrònics contenen materials que, mal reciclats, són nocius per al medi ambient. Reciclar-los bé, ara és més fàcil que mai.

Quan els petits aparells ja no funcionin, porta’ls a qualsevol botiga 
d’electrodomèstics senyalitzada amb aquest distintiu. A les botigues 
petites si en compres un de nou i a les grans en qualsevol moment.

residus.gencat.cat


