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L’activitat de captura de fringíl·lids
en perill

El Podenco Paternino

Nou President de la FCC

Joaquim Almirall:
38 anys al capdavant
dels caçadors de Pierola
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Us tinc campions,
som-hi cap a casa
No perdeu els vostres gossos
amb simples collars GPS
No malgasteu els vostres diners
en la compra de mapes

Telemetria per a Experts en Caça

Disponible a la vostra armeria
i a Tinyloc www.tinyloc.com
Tél. +(34) 93 7907971
vendes@tinyloc.com
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Eina per a l’anàlisi del
rendiment dels gossos
després de la jornada de
caça (datalogger PC)
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PRODUCCIÓN
PROPIA

Vive la emoción de la naturaleza,
siente la pasión por la caza y la pesca
Grandes documentales grabados en nuestros viajes
te llevan a conocer la caza y la pesca alrededor del mundo
con los mejores contenidos de tu afición preferida.
En septiembre destacamos los siguientes estrenos:
Tajikistan, Cabanes en la nieve (II parte)
Huelva, El rey de la ria.
No te pierdas todos los grandes estrenos que tenemos preparados para
compartirlos contigo mes a mes. SÓLO EN IBERALIA Tv.
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Editorial

Ja tenim la nova temporada a sobre!
De fet, la temporada de caça d’aquests darrers anys ha estat
ininterrompuda, és a dir, que s’ha anat enllaçant tot i, des de setembre fins a setembre, es pot caçar una espècie o altra i tant en
una modalitat com en l’altra. Malgrat això, seguim arrossegant
“el problema del senglar” i aquest estiu ha esclatat la polèmica
arran d’unes notícies que va emetre TV3 en què mostrava l’actuació d’uns Agents Rurals abatent senglars de nit amb arts i
armes que són prohibides per als caçadors i amb l’afegit d’unes
declaracions que deixaven entreveure que els caçadors no eren
suficientment efectius i que la solució passava per aquestes
actuacions dels Rurals, la qual cosa posava en evidència i menyspreava el col·lectiu caçador una vegada més i des d’un canal
públic...
Vull aprofitar les paraules que l’amic Mateu va publicar en una
xarxa social per denunciar els fets; jo no ho explicaria millor:
Està clar que hi ha un problema de superpoblació de senglars.
Tal com passa amb altres animals: rates, coloms domèstics, estornells, vietnamites, cotorres, etc., cal retirar individus del medi
per tal de mantenir al màxim d’equilibrada la població.
No essent-hi els que en saben, depredadors naturals, ho hem de
fer nosaltres (ens pensem que en sabem). Bàsicament el que es
busca en aquestes situacions és reduir el nombre d’individus per
unitat de superfície. L’objectiu és que els efectes d’aquesta superpoblació, sempre negatius, siguin els mínims possibles. En el cas
del senglar els danys són molt negatius i molt visibles. Negatius
perquè sovint repercuteixen en les butxaques dels pagesos i propietaris (en algunes ocasions pagesos també). Visibles perquè les
destrosses solen ser molt importants. Els darrers mesos els mitjans de comunicació n’han fet molt (per mi massa) ressò. Només
recordar el reportatge de TV3 “Ciutat salvatge”. Reportatge dirigit i molt malintencionat per tal de donar una imatge completament distorsionada de la realitat: “La caça no és l’eina per controlar la superpoblació de senglars”. Un error.
L’eina que ha demostrat ser efectiva per mantenir l’equilibri en
les poblacions de senglars, a falta de depredadors naturals, ha
estat i és la caça. Amb la superpoblació actual de senglars però,
en determinades zones, s’està comprovant que la caça no permet
retirar el nombre d’individus necessaris per mantenir aquest
equilibri desitjat. Està més que vist que en zones on s’hi han fet
batudes autoritzades amb èxit, al cap de poc temps els senglars
s’hi han tornat a establir. És per això que, a causa del comportament nocturn del senglar i en determinades zones (on es de-

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

mostri que hi ha una superpoblació, no és a tot arreu) la caça
nocturna pot ser molt efectiva. Es poden caçar molts animals en
molt poc temps. Això és innegable.
Segons el meu punt de vista, aquestes caceres les hauria de realitzar la gent que en sap, la gent que té llicència i experiència per
a fer això. Aquests no són els Agents Rurals sinó els caçadors,
com he dit, alguns pagesos propietaris. Aquests saben els millors
camps, els ramats més grossos, els punts de fugida i els punts
d’entrada. Dubto que de manera ben explicada i amb total participació de la comunitat de caçadors la gent s’oposés a fer una
aclarida en la població de senglars de la zona. Tothom sap que
menys animals significarà millorar caceres i senglars més sans.
Qui recorda una jornada on realment era una celebració fer un
senglar o dos? O quan no es caçava des de març a agost? El caçador no està content ni li agrada aquesta superpoblació d’animals.
L’Administració, com sempre, a la seva. La imatge d’un Agent Rural tirant més de tres trets, caçant de nit intentant exterminar
tot senglar del punt de mira, resulta una imatge patètica.
Malgrat tot el que està passant, els caçadors ara tenim una bona
oportunitat! No per denunciar aquests Rurals, sinó per donar la
imatge real de la caça. Hauríem d’aconseguir que l’Administració, a través de la televisió pública catalana, llancés missatges,
per exemple, com aquests:
• La caça és necessària i el col·lectiu caçador és imprescindible
per a l’equilibri de poblacions del nostre país. Per això facilitarem la tasca als caçadors i potenciarem el creixement del
col·lectiu que, fins ara, a causa de la mala imatge donada, ha
disminuït molt.
• Crearem una oficina de treball formada per caçadors i tècnics
que assessori el Departament en matèria de caça.
• Inclourem a les escoles un nou temari que parli de l’activitat
cinegètica.
Ara és el moment, som-hi i visca la caça!
Deixeu-me ser pesat i seguiu els consells de seguretat durant la
pràctica de la caça per tal d’evitar accidents indesitjats. Reivindiquem amb força i unitat la caça d’ocells fringíl·lids tant en xarxa
abatible com de manera tradicional amb creuetes i vesc i la seva
utilització tant per a concursos com per a tenir-los a casa.
I per acabar, felicitats Sergio Sánchez!, nou president de la Federació Catalana de Caça. Espero que aquest canvi beneficiï el
col·lectiu i ens situï allà on correspon.

Eduard Melero
Director
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Caça news
Nou president de la FCC
El passat 21 de juny de 2016, en compliment de l’article 7è del
Reglament Electoral, l’única candidatura presentada és proclamada com a nova junta directiva de la Federació Catalana
de Caça. Aquesta nova junta està encapçalada pel senyor Sergi
Sánchez Mateu, nascut l’any 1981 a Barcelona, casat i amb un
fill de 4 anys, Diplomat en Turisme, Direcció Hotelera, Ciències
Empresarials i Màster en Direcció Bancària.
Des de l’any 2002, Sánchez exerceix com a treballador de banca, el 2009 va entrar a formar part de la Representació Territorial de Barcelona de la FCC com a tresorer, en què va deixar
una excel·lent gestió dels comptes federatius de la RTB, i el
2014 va entrar de conseller a Mutuasport.
Pel que fa a les aficions cinegètiques, es considera un gran
amant de la caça, en especial de la caça menor, la qual va començar a practicar l’any 1999.

La resta de Junta està formada per:
Barcelona
○ Joaquim Zarzoso (actual president de la representació
territorial de Barcelona)
○ Josep Puigpinós
○ Mariano Mate
○ Diego de la Torre
Terres de l’Ebre
○ Manolo Royo (actual president de la representació territorial
de les Terres de l’Ebre)
○ Jordi Serra
○ José Pedro Tomás
Girona
○ Narcís Sánchez (actual president de la representació territorial
de Girona)
○ Gonçal Pujol
Lleida
○ Jaume Teixidó (actual president de la representació
territorial de Lleida)
○ Josep M. Ubach
○ Ignasi Albert
○ Josep Prat
Tarragona
○ Joaquim Vidal (actual president de la representació territorial
de Tarragona)
○ José Pérez
AGRUPCAT
○ Cándido Pérez

Els punts principals de treball que proposa la Junta encapçalada per Sergi Sánchez són els següents:

k Defensar el futur i la viabilitat de la caça i el silvestrisme
a Catalunya.
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k Incorporació de la gent jove al món de la caça i al
silvestrisme.

k Fomentar les competicions.
k Millorar les relacions amb l’Administració, la pagesia
i la resta d’usuaris del medi natural.

Sergi Sánchez, amb 35
anys, esdevé el President més jove de tota la
història de la Federació
Catalana de Caça.

Un parell de preguntes...
A què aspires amb aquest nou càrrec?
Tots els que estimem la pràctica de
la caça a Catalunya veiem amb certa
preocupació el present i el futur per
al desenvolupament de la nostra activitat. L’actual context social, algunes
normatives incoherents o molt allunyades de les necessitats reals de la caça
i del silvestrisme en aquest moment, la
manca d’incorporació de joves caçadors,
problemàtiques derivades de la proliferació d’espècies com senglars o conills...
són alguns dels problemes latents per al
nostre col·lectiu; la nostra aspiració, la
meva i la del conjunt dels membres que
m’acompanyen en aquesta nova etapa al
capdavant de la Federació Catalana de
Caça és treballar, des de la transparència, la responsabilitat, el compromís i
amb un esperit dialogant i constructiu
per aconseguir solucions reals, eficaces
i realitzables per aquest complicat panorama i aconseguir, d’aquesta manera,
un futur sostenible i viable per a la pràctica de la caça i el silvestrisme al nostre
territori.
Som conscients que el camí no serà senzill i que hi ha molts interessos i opinions
contràries a la pràctica de la nostra activitat; però creiem fermament que podem demostrar que la caça no només és

una activitat lúdica sinó una pràctica
necessària per a un correcte equilibri i
conservació de la fauna i que la nostra
activitat és absolutament compatible i
respectuosa amb els diferents usos del
medi natural.
Per sobre de tot la nostra principal aspiració, des del respecte i l’harmonia, és
defensar i representar els drets i la figura del caçador.

-tant a nivell normatiu, com logístic i
econòmic-, especialment per part de les
conselleries de Medi Natural i Agricultura i, comptant amb la col·laboració de
la ciutadania en general i els pagesos, en
particular, una de les parts més afectades per aquesta veritable plaga que està
provocant greus perjudicis econòmics,
de salubritat -l’ augment de casos de triquinosi és un fet real- i de seguretat.

Com creus que se solucionarà el tema
dels porcs senglars a l’àrea metropolitana?

Des de la Federació Catalana de Caça i el
conjunt dels seus associats oferim tota
la nostra col·laboració per posar fre a
aquest greu problema cinegètic, pensem
que és possible i factible; però, reitero,
que cal prendre mesures eficaces i de
consens i, en aquest sentit, són els responsables de les administracions (Ajuntaments i Generalitat) els qui tenen l’última paraula.

L’excessiva proliferació del senglar, no
només a l’àrea metropolitana de Barcelona si no en el conjunt de Catalunya, és,
sense cap mena de dubte, un veritable
problema al qual cal fer front sense demora i buscar una solució realista i eficaç. En aquest sentit, és cabdal que totes
les parts implicades i amb capacitat de
decisió sobre aquesta qüestió, especialment l’Administració, actuïn amb determinació i d’una manera coordinada.
El col·lectiu de caçadors pot contribuir
d’una manera eficaç i directa a eliminar
aquesta superpoblació de senglars, conills i altres espècies, però no ho podem
fer sols i molt menys sense el suport directe i compromès de l’Administració

Des de CINEGETICAT, felicitem aquesta nova Junta i l’encoratgem a treballar
de valent per millorar l’activitat cinegètica catalana en tots els seus sentits.
Així mateix, aprofitem una vegada més,
per allargar la mà a l’entitat, ens oferim
com a mitjà de comunicació específic per
col·laborar en tot allò que sigui positiu
per al col·lectiu.
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Naristiu 2016

El grup de joves Narinan, forjat a les xarxes socials de caçadors catalans, l’endemà de sant Joan, una de les trobades més
esperades: La NARISTIU!
De bon matí, van anar arribant des de diferents punts de la
geografia catalana, narinants i narinantes a les instal·lacions
del polivalent vedat intensiu de Serracanya, ubicat al terme
municipal de Montmajor (Barcelona).
El primer que es va fer és esmorzar per agafar forces per passar el dia. Després es van fer diversos grups per fer activitats.
Mentre uns caçaven la guatlla amb gos de mostra, altres feien
tirades al plat, o recorregut de caça i, fins i tot, alguns van pro-
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var el misteriós món de la caça amb arc practicant sobre unes
movioles.
Al migdia es va fer un caça en batuda en coloms, una activitat
que quasi ningú del grup havia practicat mai i que va resultat
tot un èxit.
Després d’aguantar durant tot el matí un sol de justícia, es van
reunir tots a la masia per dinar i entre arròs, fideuada, pollastre i botifarra només es parlava de caça i temes relacionats.
Així doncs, un dia carregat d’activitats relacionades amb la
caça van regnar a la Naristiu i ja s’està preparant la batuda de
senglar d’hivern del grup.

Si no teniu piscina i en
voleu una, ara és l'hora!
Ara és el millor moment
per fer el disseny,
la construcció
i la preparació d'aquesta
desitjada piscina.

CAMPANYA
· D’HIVERN ·
Serveis:
Piscines
Hidromassatge spa
Reg per aspersió
Reg gota a gota
Construcció de dipòsits

Impermeabilitzacions
Canonades i accessoris
Llauneria
Tractament de l’aigua:
Descalcificadors, equips d’osmosi...

Piscines Cosal us recorda que ara que ja ha
passat l'estiu és un bon moment per preparar
la campanya d'hivern de la vostra piscina.
Ho podeu fer amb cobertes elèctriques o
manuals, cobertes de plàstic o de vidre, mantes
tèrmiques, cobertes telescòpiques, etc.
Truqueu sense compromís i buscarem la millor
opció per a vosaltres.
Cinegeticat 9
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A fons

Per Àlex Cuadros i Andreu
Advocat

Novetats de l’Ordre de Vedes
Comentaris sobre la nova ordre de vedes. Mesos de setembre i
octubre: RESOLUCIÓ ARP/732/2016, de 15 de març, per la qual es
fixen les espècies objecte d’aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2016-2017 en tot
el territori de Catalunya.
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural publica anualment una norma en la qual es fixen
els períodes hàbils de caça a tot el territori de Catalunya i les vedes especials que s’estableixen per a cada temporada. Les vedes
són els períodes en què està prohibida la caça.
Aquesta norma indica les espècies que poden ser objecte de caça
i aquelles que, per les seves condicions especials i estat de població, són considerades temporalment vedades.
La previsió d’espècies que cada any es poden caçar de l’annex 1
de l’Ordre de 1999, queden reflectides en aquest acte administratiu, prèvia valoració de la viabilitat i la tendència poblacional
d’aquestes, tot tenint en compte l’efecte de la pressió cinegètica i
les amenaces que puguin sorgir de caràcter biològic i/o sanitari.
Es mantenen les espècies que es podien caçar durant la temporada 2015-2016 ja que es mantenen els mateixos índex poblacionals,
amb tendències d’estabilitat i d’increment en funció de l’espècie.
És important destacar l’evolució i l’expansió favorables de les set
espècies d’ungulats salvatges (porc senglar, isard, cabra salvatge,
cabirol, cérvol, daina i mufló), com a conseqüència de l’adaptació
de les poblacions d’aquestes espècies als hàbitats i ecosistemes
presents al territori, que estan afavorint una bona reproducció
i cria d’aquesta fauna salvatge cinegètica present a Catalunya.
Pel que fa als períodes hàbils de caça menor es fixen i regulen de
forma general d’acord amb la fenologia de les diferents espècies.
En concret per a les espècies d’ocells, s’eviten els períodes de nidificació, reproducció i criança, que a Catalunya, a causa de la situació geogràfica i orografia típiques, es dóna durant els mesos
de primavera i començaments d’estiu. Per tant, el període hàbil
de les espècies de caça menor es redueix als mesos de tardor i hivern (des del segon diumenge d’octubre al primer diumenge de
febrer), i s’adeqüen posteriorment el nombre de dies d’acord amb
les abundàncies de cada espècie per tal de regular la pressió cinegètica adequada.

El senglar, el mufló, la guineu i
la daina es poden caçar des del 4
de setembre de 2016 fins al 26 de
març de 2017.
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Pel que fa a la propera temporada 2016-2017, als mesos de setembre i octubre trobem:
1. Caça menor
El mes de setembre és el mes en què acaba la mitja veda, com
a regla general, a les comarques de Girona i Lleida (més Solsonès) acaba el dia 15 (dijous), mentre que a Barcelona (i Catalunya Central), Tarragona (i Terres de l’Ebre) acaba el dia 4 de
setembre (dies hàbils: 15, 21 i 28 d’agost i 4 de setembre), essent
les espècies que més afeccionats congrega la guatlla, el tudó i la
tórtora. El tudó es manté estable o a l’alça, segons la demarcació, la guatlla a la baixa, mentre que aquest any s’ha vist alguna
tórtora comuna més. Altres espècies: coloms, estornell negre,
garsa, gavina riallera, gavià de potes grogues i guineu. Recordem que per a la tórtora turca cal una autorització excepcional.
Recordem igualment que a les zones lliures la mitja veda no és
permesa, i que en les APC el nou límit (quota) de guatlla és 20 i
de tórtora 8.
L’octubre és el mes en què s’obren la gran majoria d’espècies,
entre les que destaquem la perdiu roja, el conill i la llebre. Cal
parar atenció que aquest any s’obre el dia 9 d’octubre, essent el
dia 12 (dimecres), el segon dia de cacera.
Parem atenció que en les zones lliures, el dijous ha desaparegut,
essent els dies hàbils els diumenges i festius NO locals (en falconeria també són hàbils dijous i dissabtes), i que la quota és de
dues peces per al conjunt de llebre, perdiu i becada.
També es manté per aquesta temporada el període hàbil de
caça de la guineu, que s’amplia respecte al període general per a
les espècies de caça menor (concretament durant tot el mes de
setembre, tot el mes de febrer i fins l’últim diumenge de març),
amb la finalitat de promoure i facilitar la caça d’aquesta abundant i generalista espècie. Es fa coincidir amb el període hàbil
del porc senglar per poder-la caçar durant les batudes tradicionals de porc senglar que s’organitzen arreu de Catalunya. Amb
aquesta proposta es vol continuar fomentant el control de les
abundants poblacions de porc senglar i alhora obrir la possibilitat de fer-lo coincidir amb l’aprofitament de la guineu.
Així mateix, es manté el període per caçar la fotja i els tudons en
passos tradicionals i des de llocs fixos a les comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre, tal com es fa a altres llocs de la Península
(Etxalar, Navarra) i França.

2. Caça major
El períodes hàbils de caça major es regulen segons la fenologia i
biologia de cada espècie d’ungulat, per la possibilitat d’accés al
medi per part dels caçadors, pels cicles naturals de creixement
de les banyes (cèrvids) i per la modalitat de caça (batuda i acostament).
Senglar, mufló, daina i cabirol comencen a caçar-se en batuda a
partir del dia 4 de setembre. Atenció, doncs, que el cabirol acaba
l’últim diumenge d’octubre (dia 30) en comptes de novembre,
donat que els mascles més vells ja perden la banya.
El Cérvol s’inicia el dia 11, per acostament de mascles (en zel)
fins el dia 9 d’octubre en què ja es poden caçar en batuda ambdós sexes.
Les espècies d’alta muntanya, cabra salvatge i isard, comencen
també el segon diumenge d’octubre, dia 9. Recordem que només
es poden caçar per acostament i que cal dur a sobre el precinte
del DARP. Per aquestes espècies els dies hàbils són els que indiqui el corresponent Pla Tècnic de Gestió Cinegètica (PTGC),
mentre que per totes les altres són tots els dies de la setmana.

Cal tenir en compte, així mateix, que la repoblació i l’alliberament de conill és prohibit a Girona i Lleida, amb algunes excepcions, com ara les translocacions dins de la mateixa àrea de
caça, per la qual cosa cal demanar una autorització excepcional
als SSTT.
També es prohibeix la repoblació de guatlla japonesa i els seus
híbrids, i del faisà (aquest últim només es permet en zones on
s’hagués repoblat abans del 2007).
2.- Pla Alfa: en l’època de mitja veda i del cabirol mascle per
acostament cal comprovar (gencat.cat) que el nivell 3 no estigui
activat, perquè la caça no és permesa.
3.- És prohibit encebar els senglar, tot i que es pot demanar autorització excepcional.
4.- Per a la xerra, hi ha un carnet de captures obligatori, i per
a la becada voluntari, excepte en aquelles APC (vedats), RNC i
ZCC (la gran majoria) que la seva normativa interna estableixi
la obligatorietat del carnet becader.

Com a NOVETAT aquest any veiem que en els terrenys lliures:
1. Menors de 25 hectàrees, la caça esta prohibida, com a regla
general.
2. En els majors de 25 hectàrees i fins a 200, també es prohibeix
la caça major, excepte per als titulars de les APC (vedats) limítrofs, que poden caçar tots els dies.
3. En els majors de 200 hectàrees només s’hi pot caçar senglar,
daina i mufló, i NOMÉS els diumenges i festius.
4. Es permet la caça de cérvol i cabirol en els lliures quan es
facin per part de les APC limítrofs, amb col·locació de parades
puntuals (millor tancament de la zona a batre)

La perdiu roja es podrà caçar
des del 9 d’octubre de 2016 fins
a l’1 de gener de 2017.

D’altra banda, a les zones lliures incloses en Espais Naturals de
Protecció Especial (com podrien ser els terrenys inclosos en un
Parc natural) i en reserves naturals de fauna salvatge (RNFS) la
caça hi és prohibida, però es pot autoritzar prèvia sol·licitud als
Serveis Territorials corresponents.

6. S’autoritza la caça del porc vietnamita i els seus híbrids, per
tractar-se d’una espècia exòtica invasora que cal eradicar del
medi natural.

Altres aspectes
Repoblacions i alliberaments. Recordem que a partir d’aquest
any per fer qualsevol tipus de repoblació o alliberament cal:
1. Estar autoritzat al PTGC corresponent.
2. Tenir l’autorització dels Serveis Territorials (SSTT) per fer la
repoblació/alliberament. Aquesta s’ha de demanar amb una antelació mínima de 20 dies a la data prevista per repoblar.
3. Un cop es tingui l’autorització, cal comunicar-ho amb una
antelació mínima de 48 hores, mitjançant formulari web, especificant el terreny cinegètic, el lloc, data i hora de trobada i les
espècies a repoblar i/o alliberar.
4. Un cop acabada la temporada cal, a més, comunicar el nombre
d’exemplars capturats així com els repoblats i/o alliberats en
l’àrea de caça, mitjançant el formulari web d’estadístiques del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

5. Com a novetat: les àrees de caça menor i els intensius podran
caçar el senglar i el cabirol sempre i quan el seu PTGC ho prevegi.

7. Els precintes de cabirol aquest any han estat repartits, també,
per les Federacions de Caça, Agrupacions i altres representants
d’APC. Caldrà tenir en compte aquest funcionament per a les
batudes i els acostaments de properes temporades.
8. A les batudes de caça major es configura el Cap de Colla com a
nou interlocutor amb l’Administració. Hi ha una nova placa per
tancar els camins en què hi ha un espai per col·locar l’autorització de l’Ajuntament. NOVETAT: és obligatòria, a més, l’armilla (o
peça de roba similar) reflectant, la gorra no és suficient.
9. Recordar també que la recollida de cartutxos incorpora la
modificació per recollir-los “immediatament”.

Nota. La lectura del present resum és a títol merament informatiu. Per tal de
resoldre els vostres dubtes podeu consultar la RESOLUCIÓ ARP/732/2016,
de 15 de març o bé enviar la consulta a CINEGETICAT S.L cinegeticat@cinegeticat.cat
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Per ENDECA: Associació de juristes
“En Defensa del Caçador”

L’activitat de captura de fringíl·lids en perill.
Justificacions tècniques i jurídiques
per la seva continuïtat.
A Catalunya l’activitat de captura
d’ocells fringíl·lids del medi natural per a
la seva tinença en captivitat, amb la finalitat d’ensinistrament per al cant, forma
part d’una tradició fortament arrelada a
l’entorn dels ocellaires.
Actualment, el marc normatiu aplicable
a la captura d’ocells salvatges és constituït pel que estableixen els tractats i la
normativa internacionals, la normativa
comunitària, la legislació bàsica estatal
i la normativa aprovada per la Generalitat de Catalunya en el marc de les seves
competències.
En primer lloc cal destacar el Conveni de
Berna de 1979 i la seva ratificació per part
del Regne d’Espanya (1986), en què justament en el punt 2 defineix: “Se hace reserva
de las especies de fauna Canis lupus, Sturnus unicolor, Lacerta lepida y Vipera latasti,
Carduelis-carduelis, Carduelis chloris, Carduelis cannabina y Serinus serinus, incluidas en el anejo II como ‘’especies de fauna
estrictamente protegidas’’, que serán consideradas por España como ‘’especies de
fauna protegidas’’, gozando del régimen de
protección previsto en el convenio para las
especies incluidas en el anejo III.”
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És a dir, tenen un règim de protecció inferior a la resta d’ocells fringíl·lids i, a més,
tenen un règim de protecció inferior que
a la resta d’Estats Europeus que van ratificar el conveni “original” (sense reserves). Aquesta reserva es va fer justament
per poder continuar amb l’activitat tradicional de captura per a competicions
de cant, que ara es vol eliminar d’una
plomada. Destaquem que el pinçà ni tan
sols consta a l’Annex II del conveni, sinó
a l’Annex III (juntament amb els altres
3 fringíl·lids (4, si incloem el gafarró), la
qual cosa significa que no estan estrictament protegits sinó que tan sols requereixen mesures especials per a la seva
GESTIÓ.
En l’àmbit de la normativa comunitària,
la Directiva 2009/147/CE, de 30 de novembre de 2009, relativa a la conservació de
les aus silvestres, estableix la prohibició
de capturar els ocells salvatges, però,
d’acord amb el seu article 9, preveu que
els estats membres puguin introduir
excepcions, si no hi ha cap altra solució
satisfactòria, entre d’altres motius, per
permetre, en condicions estrictament
controlades i d’una manera selectiva, la
captura, la retenció o qualsevol altra ex-

plotació prudent de determinats ocells
en petites quantitats.

La cria en captivitat
no és una solució
La normativa bàsica estatal vigent en
la matèria queda recollida en la Llei
42/2007, de 23 de desembre, del patrimoni
natural i de la biodiversitat, que, d’acord
amb la normativa comunitària, estableix
la prohibició de capturar en viu animals
salvatges. No obstant això, també permet un règim d’excepcions, que pot ser
regulat per la legislació autonòmica per
a espècies concretes, sota condicions
estrictes i en determinades circumstàncies.
A més, també s’han aprovat, en el desenvolupament d’aquesta llei, unes directrius tècniques, estatals, per regular les
condicions de la captura i adaptar-les a la
normativa europea, de les quals en par-

larem més endavant. Avancem que fruit d’aquestes directrius
es van aprovar al Ministeri una quota de captures per a Catalunya, calculat a la baixa i amb criteris estricament tècnics. La
Unió Europea ha estat notificada d’aquest fet, en el marc d’un
expedient informatiu (no sancionador) “EU Pilot”, sense que hi
hagi cap tipus de contradicció al respecte (tan sols demanen
més informació, i un esforç en el control abans, durant i després
de la captura).
El marc legal descrit i la jurisprudència comunitària existent al
respecte assenyalen clarament com a requisits essencials per
a l’autorització d’excepcions per part de les autoritats competents que es justifiqui que no hi ha cap altra solució satisfactòria per assolir la finalitat pretesa, que les captures són en
petites quantitats i que es duen a terme en condicions estrictament controlades i de forma selectiva.
La manca d’una solució alternativa satisfactòria, per tant, constitueix la limitació més important per poder regular un règim
d’excepcions i en aquest sentit la Comissió Europea, d’acord
amb la jurisprudència recaiguda al respecte, ha assenyalat que
l’activitat tradicional de cant, que es fa a Catalunya podria ser
assolida mitjançant la cria i reproducció en captivitat com a solució alternativa a la captura en viu del medi natural, per la qual
cosa, ha indicat la necessitat d’avançar en aquesta línia.
S’ha provat, mitjançant una col·laboració entre l’Institut català
d’ornitologia (ICO), el DARP i la FCC, la cria en captivitat i, de
moment, no ha tingut resultats satisfactoris, per la qual cosa la
cria en captivitat no és, avui dia, una solució satisfactòria.
La normativa catalana vigent que regula la captura d’ocells
salvatges es troba continguda en el Decret legislatiu 2/2008, de
15 d’abril, que aprova el text refós de la Llei de protecció dels
animals.
La recent regulació prevista en aquesta llei conté determinades previsions respecte a la possibilitat d’autoritzar excepcions a la prohibició de captura respecte de quatre espècies
d’ocells fringíl·lids d’acord amb la normativa estatal i comunitària, i que resulten ajustades als criteris d’actuació assenyalats per la Comissió Europea en relació amb aquesta qüestió. En aquest sentit, recentment la dita Comissió ha posat
en qüestió que les excepcions autoritzades a Catalunya compleixin les estrictes condicions de l’article 9 de la Directiva
2009/147/CE d’acord amb la interpretació de la Comissió i la

Jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. I
per això es va donar resposta.
D’altra banda, el 13 de juliol de 2011, la Conferència Sectorial de
Medi Ambient va aprovar aquestes directrius tècniques per a
l’adaptació de l’extracció de fringíl•lids del medi natural a l’article 9 de la Directiva d’aus esmentada.
Al 2012 es va modificar l’article 9.2 de la Llei de Protecció dels
Animals que permetia l’ús del vesc per a la captura de petites
quantitats d’ocells. Aquesta previsió qüestionava la normativa
estatal i comunitària , per la qual cosa va ser suprimida per incloure en el seu lloc una remissió als mètodes de captura previstos a la normativa comunitària i legislació bàsica estatal. Hi ha
informes que avalen la selectivitat del vesc, no obstant, l’Administració catalana, en no tractar-se d’una qüestió jurídicament
pacífica es va optar per excloure-ho cautelarment, sense fer-ne
una referència expressa al mateix, sinó una remissió als mètodes previstos.
En segon lloc, es va modificar l’article 34.3 relatiu a les quatre
espècies d’ocells fringíl·lids que poden ser objecte de captura,
ja que aquest prohibia taxativament la captura i tinença de femelles d’aquestes espècies. Aquesta prohibició va quedar sense
efecte, ja que la seva vigència impedia implantar i regular a Catalunya la pràctica de la cria en captivitat, com a solució satisfactòria per a mantenir l’activitat tradicional de cant, d’acord
amb les indicacions de la Comissió Europea.
En la mateixa línia, la tercera modificació que es va introduir
fou la supressió de l’annex de la Llei de les quatre especies
d’ocells fringíl·lids previstes en l’article 34.3, per tal d’igualar el
seu tractament amb la resta de territoris en els quals aquestes
espècies no són objecte de cap règim de protecció especial.
Amb la mateixa finalitat, també es va constatar la necessitat
d’autoritzar de manera excepcional i transitòria un règim de
captures fins l’any 2018. La mesura es justificà per la situació
extraordinària en què es troba actualment l’activitat ocellaire
a Catalunya, arran de la derogació per l’Ordre AAM/29/2011, d’11
de febrer, del règim de captures que regulava l’Ordre de 21 de
juliol de 1999, a la qual cosa s’afegeix el fet que des de l’any 2009
s’han atorgat autoritzacions excepcionals de captura de forma
molt limitada i no continuada.
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JUSTIFICACIÓ TÈCNICA I JURÍDICA
Cal notar que hi ha un sector favorable a la captura dels ocells
i un altre de desfavorable, independentment dels sistemes de
captura, de les quanties i del compliment o idoneïtat de la cria
en captivitat; per això la tasca de l’Administració hauria de ser
seguir les directrius europees i nacionals, la jurisprudència i
els estudis científics, per tal de resoldre la qüestió de la manera
més objectiva possible. Molt probablement no serà la solució
justa ni per a uns, ni per als altres, però és la que ens indica la
legislació actual i a ella ens hem de remetre.
Com a prèvia, cal fer constar que hi ha 13 Comunitats Autònomes més, a banda de la nostra, que capturen ocells fringíl·lids,
bàsicament amb la finalitat de cant. També altres països de la
Unió Europea com França, Holanda i Bèlgica n’agafen, amb certa tradició. Fins i tot, en alguns d’aquests casos, com ara Múrcia,
Andalusia o els nostres veïns de la Catalunya Nord fan servir
sistemes com el del plançó o arbret, avui dia no permès al nostre país. En cap comunitat autònoma aquests ocells fringíl·lids
susceptibles de captura (incloent el gafarró que s’agafa a València i tenia tradició a Catalunya) estan protegits específicament.
Cal recordar en aquest punt que aquestes espècies no són cinegètiques i, per tant, si tenen un règim de protecció superior a
aquestes, en quant la captura és sense mort, i les quotes limitades. Així mateix, cal recordar que aquestes espècies no figuren
en el Llistat d’espècies en Règim de Protecció Especial aprovat
pel Reial Decret 139/2011, de 4 de febrer.
Vegem, a continuació, que és el que diu la normativa, donat que
de tradició i història ja se n’ha parlat prou en diferents mitjans i
per mitjà de diferents institucions.
D’acord amb article 144.1 de l’Estatut vigent referent a les competències, la Generalitat de Catalunya disposa de competències
compartides en matèria de medi ambient i la competència per
a l’establiment de normes addicionals de protecció. En concret,
l’apartat c inclou la regulació dels recursos naturals, de la flora
i la fauna, de la biodiversitat, del medi ambient marí i aquàtic,

si no tenen per finalitat la preservació dels recursos pesquers
marítims.
Cal fer referència, en matèria més específica i per ordre de prelació, a la Directiva Aus 2009/147/CE, de 30 de novembre de
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2009. A destacar que enlloc de la UE els ocells fringíl·lids són
cinegètics (tot i que València ho va intentar) en no estar inclosos
en l’Annex II de la Directiva i, per tant, els països membres poden autoritzar-ne la captura sempre i quan es compleixi el que
s’especifica en l’article 9 (règim d’excepcions).

Qui ha determinat que el vesc
és un mètode de captura massiu i no selectiu?
Així mateix, la Directiva Aus determina en l’article 8.1 que per
poder capturar ocells queden prohibits tots aquells mètodes
massius i no selectius en el seu funcionament i, en concret, a la
lletra a de l’Annex IV n’esmenta uns en concret, entre els quals
podem trobar tant la xarxa com el vesc.
L’article 9.1.c, no obstant, estableix una excepció a l’article 8, per
tal de permetre, en condicions estrictament controlades i de
mode selectiu, la captura de determinades aus en petites quantitats. Més endavant aprofundirem sobre el concepte de petites quantitats, que justifica la captura d’un determinat nombre
d’ocells en futuribles campanyes.
Passem, a continuació, a la normativa catalana, la Llei de Protecció dels Animals, és a dir, el Decret Legislatiu 2/2008, de 15
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels
animals, el qual catalogava les quatre espècies de fringíl·lids
com a espècies protegides i, per tant, li era d’aplicació el règim
de prohibicions generals per a aquestes espècies, així com el
règim de sancions. Però aquesta Llei en l’article 34.3 regulava
la possibilitat de capturar els mascles de les quatre espècies de
fringíl·lids, així com la tinença i l’exhibició pública per a activi-

tats tradicionals destinades a concursos de cant. Es prohibia,
però la captura, la tinença i l’exhibició pública de femelles com
a mesura per a conservar llurs poblacions salvatges.
Com hem dit en l’anterior apartat, actualment això ha quedat

superat, per tal d’equiparar-se als Ordenament jurídics nacionals i autonòmics que ens envolten, amb el Decret Llei 1/2011, de
15 de novembre, pel qual es modifica el Text refós de la Llei de
protecció dels animals aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, de
15 d’abril, i s’estableix un règim provisional de captura en viu i
possessió d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat, adreçada a l’activitat tradicional de cant durant l’any 2011. Actualment, doncs, aquests ocells no estan protegits específicament
i se’n permet la captura amb les finalitats de cria en captivitat i
concursos tradicionals de cant.
A continuació cal fer esment a una altra llei, aquesta d’àmbit
estatal, la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i Biodiversitat. Malgrat que aquesta llei no prohibeix la
captura d’ocells fringíl·lids, dicta legislació de caràcter bàsic sobre el compliment de les excepcions a la captura d’espècies de
caràcter no cinegètic.
En l’article 58, referent a les excepcions a les captures d’espècies
no cinegètiques, es considera que es pot autoritzar la captura (1)
si no existís cap altra solució satisfactòria (no n’hi ha actualment) i sense malmetre l’estat de les poblacions salvatges i (2)
quan a més es donin alguna de les següent situacions:
A. Si de la prohibició de capturar l’espècie en concret, se’n poguessin derivar efectes perjudicials per a la salut i la seguretat
de les persones.
B. Per prevenir perjudicis importants als conreus, els ramats
domèstics, els boscos, la pesca i la qualitat de les aigües.
C. Quan sigui necessari per a la recerca, educació, repoblació o
reintroducció, o quan es precisin exemplars per a la cria en captivitat adreçat a altres objectius.
D. Per permetre, en condicions estrictament controlades i mitjançant mètodes selectius la captura, retenció o qualsevol altra
explotació prudent de determinades espècies no incloses al Llistat d’Espècies en Règim de Protecció Especial, en petites quantitats i amb les limitacions precises que siguin necessàries per
garantir-ne la seva conservació.
En el cas dels Fringíl·lids a Catalunya el motiu d’excepció que es
feia servir fins l’any 2009 era el punt d).
En l’article 58.2 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre del Patrimoni
Natural i Biodiversitat es transposa allò que s’especifica en l’article 9 de la Directiva Ocells 2009/147/CE. Segons aquest, la Comissió Estatal per al Patrimoni Natural i la Biodiversitat establirà
els mecanismes que siguin necessaris per garantir, basant-se
en dades científiques rigoroses, que el nivell màxim nacional de
captures, per a cada espècie, s’ajusta al concepte de “petites quantitats”. Igualment s’establiran les quantitats màximes de captura
que es podran concedir per a cada espècie, així com els sistemes
de control de compliment d’aquestes mesures que hauran de ser
exercides abans i desprès del període autoritzat per a efectuar la
captura, retenció i explotació prudent, sens perjudici dels controls addicionals que han d’establir-se una vegada transcorregut
aquest període.
I per aquest motiu es van aprovar el 2011 les Directrices técnicas
para la adaptación de la extracción de fringílidos del medio natural al artículo 9 de la Directiva Aves 2009/147/CE, per tal de
desenvolupar allò que l’article 58.2 de la Llei 42/2007 estableix;

durant els anys 2010 i 2011, trobem un grup de treball creat específicament pel Comitè de Flora i Fauna Salvatges, el qual va
elaborar el document de directrius amb els objectius de exposar:
a. Els criteris tècnics per tal d’establir el nivell màxim nacional
de captures que estableixi la Comissió Estatal pel Patrimoni Natural i la Biodiversitat.
b. Unes recomanacions tècniques per a l’aplicació i gestió de les
autoritzacions excepcionals de captura d’algunes espècies de la
família dels fringíl·lids en el medi natural que les CA puguin atorgar d’acord amb llurs competències.

Aquestes directrius van ser aprovades el mes de juliol de 2011 i
publicades al BOE segons la Resolució de 21 de setembre de 2011,
de la Secretaria d’Estat de Canvi Climàtic, per la qual es publiquen els Acords de la Conferencia Sectorial de Medi Ambient en
matèria de patrimoni natural y biodiversitat.
Una de les conclusions de les directrius és que la captura
d’aquests ocells no és la solució satisfactòria per a l’obtenció
d’ocells per als concursos de cant, sinó que la cria en captivitat
és la solució que s’hauria d’explorar. L’objectiu de les captures és,
doncs, obtenir una població reproductora suficient que permeti
aconseguir exemplars amb què poder desenvolupar l’activitat
tradicional dels concursos de cant.
A data d’avui, com dèiem, els intents de reproducció en captivitat, per tal de crear un estoc reproductor que substitueixi les
captures no han aconseguit els resultats que es buscaven.
Per últim i parlant del futur més immediat, amb l’entrada en
vigor del DECRET 139/2014, de 14 d’octubre, pel qual s’estableix
el règim temporal per al període 2014-2018 de les autoritzacions excepcionals per a la captura en viu i tinença d’ocells
fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada a l’activitat
tradicional de concursos de cant s’estableix una sèrie de noves
mesures destinades a donar garanties de la gestió de les captures autoritzades per espècies i sexe d’acord amb la normativa
bàsica de l’Estat que a la vegada dona compliment a les excepcions que la Directiva Ocells estableix per a aquestes espècies.
Els aspectes del reglament que justifiquen la creació d’aquesta
nova regulació són l’obligatorietat de l’anellament dels ocells
silvestres capturats amb una anella oficial subministrada pel
Departament competent en matèria de medi natural, la creació d’un registre dels ocells i dels ocellaires i del procediment
anual de sol·licitud de les autoritzacions de captura. Per tal de
poder defensar la captura cal fer esment al concepte de petites
quantitats.
La captura d’ocells fringíl·lids està subjecta a allò que contempla la Directiva “ocells” europea 2009/147/CE i la Llei 42/2007 del
Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, d’àmbit estatal. Com a
norma general la captura de les espècies de fringíl·lids, només
es pot portar a terme emparant-se en l’article 9 de la Directiva Aus, que permet que els estats membres estableixin excepcions, tenint en compte els següents tres aspectes següents:
1) Es podrà fer sempre que no hi hagi cap altra solució satisfactòria.
2) Només es podran capturar petites quantitats.
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Referent a l’obtenció de les dades del nombre total d’ocells fringíl·lids presents a Catalunya, es van fer servir dades del censos
d’ocells portats a terme per l’Institut Català d’Ornitologia (ICO)
en col·laboració amb la Generalitat. Tot i que el més adient seria
disposar de les dades del cens de mateix any això és materialment impossible, i es van utilitzar les últimes dades publicades
de què es disposa. Concretament, figuren recollides a l’Atles dels
ocells de Catalunya a l’hivern 2006-2009.

3) S’hauran d’establir les dates en què es pot capturar, els mètodes de captura i retenció i les mesures de control de la pràctica.
Cal, doncs, determinar tècnicament què s’entén i com es calculen aquestes petites quantitats.
Segons l’article 3.5.36 del “Document orientatiu sobre la caça de
conformitat amb la Directiva 79/409/CEE del Consell, relatiu a
la conservació dels ocells silvestres”, actualitzat el 2008, se cita
textualment, que “la mortalitat anual global és un paràmetre
adequat per calcular petites quantitats, ja que té en compte
la grandària de la població, el seu estat i la seva dinàmica. En
aquest context, es considerarà “petita quantitat” qualsevol nivell de captures al voltant de l’1% de la seva mortalitat anual
de l’espècie susceptible de caça, tenint en compte que la conformitat amb l’article 9 de la Directiva depèn, en qualsevol cas,
del compliment de les demés disposicions de l’article”.

Si el caçador ocellaire no pot
caçar, perquè es treu la llicència
de caça?

A partir de les dades de les recuperacions d’ocells anellats, es
poden estimar les taxes de mortalitat (2) de les aus. Pel que fa
a les dades referents a la taxa de mortalitat de les quatre espècies de fringíl·lids en qüestió, i davant la manca d’estudis de les
poblacions catalanes, s’han d’utilitzar dades procedents de la
bibliografia. Tenint en compte també, que les poblacions objecte d’aprofitament són les nidificants a Catalunya, però també
hivernants procedents del centre i el nord d’Europa, es poden
considerar representatives per ser utilitzades per als càlculs
realitzats.
Per a l’any 2012, es va actuar de la mateixa manera, en base als
censos més actuals de l’ICO (hiverns 2008-2011) i al càlcul de l’1%
de la mortalitat anual que donen unes quanties de:
1. Pinsà: 56.779
2. Verdum: 5.209
3. Cadernera: 8.060
4. Passerell: 2.390
S’ha considerat que la població hivernal està formada per un
50% de mascles i s’ha aplicat un factor de correcció estacional.
Aquestes dades han estat comunicades i aprovades per l’Estat.
Cal fer esment, a més, que l’any 2009 es van capturar 158.000
ocells fringíl·lids, mentre que el 2011 se’n van capturar, tan sols,
17.000, tot i les grans crítiques rebudes.
Per tant, podem concloure que s’està complint amb la legislació
actual, quant a:

Per al càlcul del nombre màxim de captures que, per exemple,
es va autoritzar durant l’any 2011, es va actuar segons consta en
la taula següent:

• Es tracta d’una captura excepcional.
• S’està explorant, al Centre de Fauna de Vallcalent, a

Pinsà comú
(Fringilla coelebs)

Verdum
(Carduelis chloris)

Cadernera
(Carduelis

Passarell
(Acanthis
cannabin-

Cens hivernal 2006-2009 (total individus) (1)

10.928.933

826.023

2.274.033

1.204.567

Taxa mortalitat (2)

66% (3)

65% (2)

44% (2)

43% (2)

Captures total període 2011 (1% taxa mortalitat)

72131

5369

10006

5180

Captures període tardor 2011 (65% captures
totals període 2011)

46885

3490

6504

3367

(1) Herrando, S., Brotons, L., Estrada, J., Guallar,S. & Anton, M. (eds) 2001. Atles dels ocells de Catalunya a l’hivern 2006-2009. Institut Català d’Ornitologia /
Lynx Edicions, Barcelona.).
(2) (Asensio, B & Carrascal, L.M 1990. Demography of finch populations from Northern and central Europe wintering in the Iberian Peninsula. A test of the
survival-fecundity hypothesis. “Folia Zoologica 39”: 125-130).
(3) D.W. Snow & C.M. Perrins. The Birds of the western paleartic. Oxford University Press, 1998

16 Cinegeticat

Per què tenir un canari, un periquito o un agaporni en una gàbia a casa
és d’allò més normal i en canvi tenir una cadernera no? S’està potenciant
la importació d’espècie exòtiques i el mercat negre de les autòctones.
Lleida, la cria en Captivitat, en col·laboració amb els tècnics de la DG i de l’ICO. Els resultats no són optimistes.
• Es respecta el concepte de “petites quantitats”.
• Només es fan servir mitjans selectius i no massius, tot
i que les regions que ens envolten fan servir altres mitjans tradicionals, i es consideren, no en la matèria primera, però sí en el sistema, com a selectius i no massius.
• Es regulen les espècies objecte de captura, els mitjans
de captura, les circumstàncies de lloc i temps, les persones que podran fer la captura i les condicions que han de
complir, així com l’autoritat encarregada de vetllar per
al seu compliment.
• Per últim, s’estableix un control exhaustiu de les autoritzacions, sistemes i captures, a traves d’una base de
dades del personal tècnic de la DG i dels agents de l’autoritat com ara els Cossos d’Agents Rurals, de Mossos d’Es-

quadra i del SEPRONA de la Guardia Civil. S’ha informat, a més, puntualment a la UE d’aquestes actuacions.
Podem, doncs, concloure que la decisió del Departament de Territori i sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya no només no té una base sòlida, ni legal ni
tècnica, sinó que la Unió Europea no ha obert cap expedient sancionador (tan sols informatiu, com molts
altres), i d ’aquesta manera el Departament, concretament el conseller Josep Rull, la secretària de Medi
Ambient i Sostenibilitat, Marta Subirà, i el director
general de Polítiques Ambientals, Ferran Miralles, estan vulnerant el seu propi Decret del 2014 , les Directrius Tècniques estatals del 2011 i les quotes pactades
el 2012 amb l ’Estat espanyol i la resta de Comunitats
Autònomes.
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Llegenda
1 repetidor
2 repetidors
3 repetidors

Teleseguidor del Vallés S.L
Palau-solità i Plegamans (Barcelona)
+34 93 115 16 04

www.teleseguidor.com
info@teleseguidor.com

/teleseguidor

620 933 154

Cada any s'instal·len nous repetidors arreu del territori, per això

TELESEGUIDOR AMPLIA COBERTURA

I+D

L’empresa especialitzada en sistemes de posicionament via
GPS/RF/GLONASS, Teleseguidor, va celebrar el passat 18 de juny la
IV trobada tècnica per presentar les novetats de l’empresa als seus
clients. A l’acte, que es va celebrar a Castellcir (Moianès) van
assistir-hi quasi 200 gossers que utilitzen el sistema teleseguidor.
La jornada va començar amb un esmorzar que va oferir l’empresa a
tots els assistents i tot seguit es va presentar a l’aire lliure la
novetat estrella d’enguany, “el Dron Repetidor”.
El dron incorpora un repetidor i s’enlaira aproximadament
dos-cents metres per poder trobar el senyal dels collars i enviar-la
directament al receptor del gosser. El preu de l’equip es mou al
voltant dels 700 €. Tot seguit, ja dins la sala d’actes, es va explicar
amb detall el funcionament del dron i totes les novetats.

Com per exemple, les millores incorporades als collars XR7 i XR8,
l’App que permet visualitzar els gossos a la pantalla (mòbil o
tauleta) sense necessitat de tenir cobertura telefònica i la
possibilitat de traspassar els punts del collar a la PDA, el telèfon
amb sistema Android i a la tauleta, entre altres. També es van
sortejar 8 repetidors, uns pantalons resistents per als gossers, una
teula pintada pel Cazador del Pincel i una subscripció a la revista
de caça Cinegeticat. Va concloure la jornada el president de la
Federació Catalana de Caça, Paco Piera, que va aprofitar per
anunciar que ja no es presentaria a la pròxima legislatura i va
encoratjar aquestes iniciatives privades que faciliten la tasca del
gosser i milloren la qualitat de vida dels gossos.

Salut animal

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

Paper dels caçadors
en la vigilància sanitària
de la fauna salvatge
Figura 1. Grup de muflons trobats morts a la capçalera d’una pista d’esquí just abans de l’inici de la temporada. Les carcasses ja estaven parcialment menjades pels
voltors. Sospitàvem que s’haguessin intoxicat per algun producte utilitzat a l’estació d’esquí, però vàrem concloure que van morir per traumatisme en caure al buit
des de dalt d’unes roques.

Introducció
La vigilància sanitària, en termes genèrics, la podríem definir
com el conjunt d’accions realitzades per conèixer l’estat sanitari de persones, animals i plantes, amb la finalitat de poder
establir mesures correctores o pal·liatives en cas de necessitat. La concepció tradicional de la vigilància sanitària, anys
enrere, només considerava la salut de les persones i la dels
animals domèstics (bestiar, animals de treball i, més tard,
animals de companyia), sense tenir en compte els animals
salvatges. Més endavant, quan es va començar a prestar aten-

El 62% dels agents infecciosos
que afecten a les persones tenen
el seu origen en els animals.
ció a determinades malalties de la fauna salvatge, aquestes es
consideraven de forma independent, separades i sense connexió amb la sanitat dels animals domèstics o de les persones, la importància de les quals només radicava en l’afectació
que poguessin provocar a les especies salvatges. Aquesta visió, juntament amb el fet que la conservació no ha estat una
prioritat fins fa relativament poques dècades, va provocar un
dèficit històric en la vigilància sanitària de la fauna salvatge.
És a dir, que moltes malalties presents en la fauna salvatge
probablement passaven desapercebudes o simplement no
es donava la importància necessària als indicis que subjec-
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tes particulars poguessin haver detectat, de manera que no
transcendien. Però “la manca d’evidències” no és igual que
“l’evidència d’absència”; simplement no es mirava, no es mirava prou o no se li donava importància. A mida que la política
sanitària i els avenços mèdics han contribuït a millorar l’estat
sanitari de persones i animals domèstics, s’han anat acumulant evidències de la connexió existent amb els animals salvatges. Malalties emergents que han tingut un gran impacte
en la salut de les persones, com la síndrome respiratòria aguda severa (SARS), la grip aviar o el virus d’Ebola han tingut
el seu origen en la fauna salvatge. Aquestes malalties poden
sonar molt exòtiques en aquestes contrades, com que això no
va amb nosaltres, però aquí també tenim exemples de malalties de la fauna salvatge que poden afectar de manera greu
la salut de les persones, com ara la triquinosi, la meningitis
causada per la infecció amb Streptococcus suis o la tularèmia.
Estudis publicats en les revistes científiques internacionals
més prestigioses han estimat que, almenys, el 62% dels agents
infecciosos que afecten les persones tenen el seu origen en
els animals. És el que es coneix com a zoonosis. D’altra banda, actualment es considera que els animals salvatges estan
involucrats en l’epidemiologia de la majoria de zoonosis i que
serveixen com a reservori i font d’infecció d’aquestes cap a les
persones i els animals domèstics. De fet, ara que les campanyes de control i eradicació de malalties han reduït de manera
molt important la circulació de malalties en éssers humans i
animals domèstics, es comprova que resulta impossible aconseguir l’eradicació total a causa que les malalties resisteixen
al compartiment salvatge, des d’on es produeixen la majoria

en ambients de difícil accés, que sovint passen desapercebuts i que per la
seva
naturalesa salvatge no ens
deixen apropar-nos-hi (Figura 1). D’entrada, això provoca
un accés limitat a les mostres,
al qual s’afegeix que, sovint, la
qualitat de les mostres és deficient perquè s’obtenen en condicions de camp, fet que afavoreix que
es contaminin. A més, a causa de la
manca d’infraestructures i d’organigrama, el temps que passa des que la
mostra es recull fins que arriba al laboratori acostuma a ser excessiu i a no
respectar la cadena del fred. Això fa que
cada mostra addicional procedent d’un
animal salvatge sigui extremadament
necessària i valuosa.

de brots emergents de malalties en l’actualitat.
Arribats a aquest punt, des de fa uns
anys cap aquí, ningú nega que la sanitat
és única, acceptant que moltes malalties poden ser compartides entre els
animals, domèstics i salvatges, i les persones. És el que es coneix com “sanitat
única”, de l’anglès one health. D’aquí la
consideració de nombrosos experts que
els països que fan vigilància sanitària
de la seva fauna salvatge posseeixen
major capacitat per detectar la presència de malalties i adoptar mesures. Fruit
d’això, l’any 2011 entra en vigor una pla
nacional de vigilància sanitària en fauna salvatge. Un any més tard, arriba la
seva transposició a l’àmbit autonòmic
el Pla de Vigilància Sanitària de la Fauna Salvatge de Catalunya. En línies generals, aquests plans defineixen quines
han de ser les espècies i malalties objecte de vigilància. El problema és que
existeixen unes dificultats inherents
a la fauna salvatge que compliquen
l’execució de la vigilància sanitària en
aquestes espècies. Aquestes dificultats
deriven bàsicament del fet que es tracta d’animals de vida lliure, que viuen

El paper dels caçadors
La participació dels caçadors en la vigilància sanitària de la fauna salvatge
és desitjable, necessària, i hauria de ser
desinteressada; o en tot cas, en interès
propi. Quan diem desinteressada volem dir sense demanar res a canvi. Amb
aquesta afirmació no pretenem entrar
en valoracions sobre si haurien de rebre més facilitats o suport per part de
les administracions, sigui de la manera
que sigui. Però sí que considerem que
els caçadors no haurien de fer servir
la seva participació, col·laboració o facilitació de la vigilància sanitària de la
fauna salvatge com a moneda de canvi
per aconseguir cessions o millores de
l’Administració a curt termini. Les negociacions acostumen a produir millor
efecte a mig termini quan s’enfoquen a
la inversa. Caçadors, de primer ajudeu,
participeu, col·laboreu i demostreu la
vostra bona voluntat i el vostre bon
fer, tasca que tard o d’hora tindrà el reconeixement que es mereix. Fins aquí,
“desinteressada”.
Desitjable i en interès propi perquè, si
bé els animals salvatges són, des d’un
punt de vista legal, Res nullius, és a dir,
propietat de ningú, els caçadors són uns
dels principals usuaris i, suposadament,
amants. Per tant, la simple satisfacció
de col·laborar en la millora del coneixement general, i de l’estatus sanitari en
particular, de les espècies de les quals es
fa un aprofitament i, de retruc, col·laborar en la millora de la seva gestió, hauria
de ser recompensa suficient. La millora

de la gestió, per lògica, ha d’acabar derivant en la possibilitat d’augmentar
l’aprofitament.
A més, els caçadors són un dels col·lectius amb més risc d’adquirir una zoonosi a partir d’animals salvatges, ja sigui
per la seva manipulació (Figura 2) o pel
seu consum. Per tant, com més sapiguem de l’estat sanitari de les espècies
cinegètiques, millor sabrem quines són
les mesures de prevenció necessàries. A
tall d’exemple amb una de les malalties
més conegudes pels caçadors, si som
conscients de caçar en una zona on el
percentatge de senglars amb triquina
és elevat, més rigorosos serem a l’hora
de prendre les mesures adequades per
evitar contagiar-nos. Doncs és el mateix
si sabem que molts senglars a la nostra
zona de cacera són portadors d’Streptococcus suis o el mateix amb la tularèmia
en les llebres. O ara que la caça major
està esdevenint un recurs abundant
fins al punt que la seva comercialització pot arribar a ser una font d’ingressos per a les societats de caçadors en
algunes zones, és imprescindible poder
garantir la seguretat alimentària i donar garanties sanitàries al consumidor
final.
Aquesta participació també va en interès propi dels caçadors per la mateixa
necessitat del col·lectiu d’adaptar la
seva imatge als temps actuals. Els caçadors sou conscients que una part important de la societat no veu amb bons ulls
la vostra activitat. Hi ha arguments de
sobres per defensar la vostra activitat,
com ara que és una eina de control de
la superpoblació d’algunes espècies i
dels problemes que provoquen, o que
es tracta d’una activitat tradicional ancestral coherent amb la naturalesa depredadora i omnívora de l’ésser humà,
sempre i quan es posi en valor i es faci
un aprofitament de la carn. Tot i així,
lluny d’emprenyar-se, enfrontar-se o,
simplement, ignorar aquests sectors de
la societat, és necessari treballar per fer
visibles les bondats de la vostra tasca.
La vostra participació activa en la vigilància sanitària de la fauna salvatge és
una altra manera de demostrar el valor
de la vostra activitat tot ajudant a portar a terme un sistema de vigilància i
control sanitari que, com ja hem dit, és
totalment necessari i beneficiós per a la
societat en general. I quan col·laboreu
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amb la vigilància sanitària, també col·laboreu amb la recerca
i la ciència, donat que són tantes les coses que encara no se saben de les poblacions salvatges, no només en l’àmbit sanitari
sinó també biològic i ecològic, que alhora que s’agafen mostres per la vigilància, aquestes mateixes mostres o altres d’addicionals serveixen per fer estudis que generen coneixement
nou. Per nosaltres, el Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge
de la Universitat Autònoma de Barcelona, sempre heu estat
uns col·laboradors excepcionals; molts dels nostres estudis,
que després han servit per millorar la gestió o la prevenció, no
haurien estat possibles sense la vostra col·laboració.
I finalment, necessària; perquè tot i que, com hem dit, els animals salvatges són Res nullius, en certa manera podríem dir
que els caçadors sou els seus pastors o ramaders, ja que sou
un dels col·lectius que més trepitja el camp i que més contacte
i accés té amb aquests animals. No tindria massa sentit que,
fent vosaltres unes captures que es poden aprofitar per fer la
vigilància sanitària, s’hagués de dur a terme un aprofitament
paral·lel únicament i exclusivament per recollir les mostres
necessàries per a la vigilància. Fins ara, hem parlat bàsicament del que es denomina vigilància sanitària activa que,
simplificant una mica, és aquella que es fa independentment
que tinguem indicis de malaltia, ja sigui buscant lesions, paràsits o recollint mostres per analitzar-les al laboratori. D’altra
banda, potser algú ha pensat que en comptes de referir-nos
a “animals salvatges” hauríem de fer referència a “espècies
cinegètiques” al llarg d’aquest escrit. Però ho hem fet així
conscientment, ja que durant les vostres jornades de camp
també hi ha la possibilitat que us trobeu o detecteu un animal salvatge mort o malalt d’una espècie que no és cinegètica.
També interessa estudiar aquests casos, i podeu col·laborar
igualment recollint-los si es tracta d’animals petits i vehiculant-los a través del Cos d’Agents Rurals. En el cas d’animals
grans, podeu notificar-ne la presència i localització als agents
rurals perquè valorin la viabilitat de recollir l’animal i enviar-lo a examinar. En aquests casos sempre és millor recollir
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l’animal sencer perquè es pugui examinar i convé que es faci
al més ràpid possible. Tot i així, quan es tracti d’un cadàver
en estat avançat de descomposició o que no es pugui retirar
per tractar-se d’una ubicació molt inaccessible o altres motius
de caire logístic, com a mínim és desitjable que es notifiqui la
troballa als agents rurals. D’això se’n diu vigilància sanitària
passiva.
Recomanacions per a la participació
A aquestes alçades molts estareu pensant que tot això sona
molt bonic però que és molt complicat, i potser teniu raó.
Manquen infraestructures, organigrama i protocols, així
com l’Administració hauria de destinar més recursos i posar
a l’abast més facilitats per portar a terme aquestes accions
que us proposem. Ho sabem, ells ho saben, però ara per ara
la situació i els recursos disponibles són els que són, i pensem
que és més profitós per tothom tirar de bona voluntat que renunciar a participar. Per tot això, us encoratgem a participar
activament en la recollida de mostres i/o facilitar-ne l’accés.
Contacteu i coordineu-vos amb els agents rurals de la vostra
comarca; ells us poden explicar les mostres que podeu recollir, en funció de les espècies que caceu, i us poden facilitar
material per a la recollida de mostres. Sol·liciteu formació,
ja sigui a través de les federacions de caça o a través d’altres
entitats. Manifesteu les vostres necessitats per participar en
la recollida de mostres perquè potser es poden aconseguir
per diferents vies. Parleu amb els vostres ajuntaments sobre
la possibilitat de rebre ajuda per accedir a un local adient, si
no en teniu o el que teniu és deficient, on poder treballar les
canals, recollir i conservar les mostres adequadament, en refrigeració (Figura 3). Aquesta darrera proposta pot ser especialment interessant en aquelles zones on el volum d’animals
caçats excedeix l’autoconsum i se’n vol promoure la comercialització. Com veureu, aquesta participació dels caçadors es
demana i es dóna en més llocs. Mireu la Figura 4, del Canadà, i
accediu a la darrera cita bibliogràfica, del País Basc.

THE WILD BOAR

CREATING A WORLD
THAT IS SAFE AND SUSTAINABLE
FOR WILDLIFE AND SOCIETY

NOT JUST a pretty face

Wild boar were imported into Canada as part of the expansion and diversification
of the specialized livestock industry in the 1980s and 90s. Unfortunately, wild boar
often escaped from farms or were intentionally released for hunting, resulting in feral
populations that are now well established in many parts of Canada. Wild boar can be
very destructive and disruptive in ecosystems to which they are not native. Examples of
the damage they inflict include predation of eggs of ground nesting birds and disruption
of crops and native vegetation due to their wallowing and rooting behaviors. They are
also carriers of diseases infectious to wildlife, domestic animals and people. In the United
States, where feral pigs and wild boar are abundant and widespread, the cost of damage
and associated control programs is estimated to be in excess of 1 billion dollars annually.
In the United States wild boar are reservoirs for a number of important diseases
including:
Brucellosis
• A bacterial disease causing “undulant fever” in humans and abortion and infertility in
animals.
• A serious problem in many parts of the world where wild boar are feral.
• A reportable disease that can result in trade sanctions and significant economic costs.
• Has caused disease in hunters.
Pseudorabies virus
• A herpesvirus of pigs that can be transmitted to a number of species.
• Disease generally most severe in young pigs and carrier status in adults common.
• Can infect livestock and in dogs causes death preceded by signs similar to rabies,
hence its name pseudorabies.

YOU CAN help

The Saskatchewan Ministry
of Agriculture and Ministry of
Environment, along with the
Canadian Wildlife Health Cooperative
are interested in reports of feral wild
boar occurrences and in obtaining
samples for disease testing. If
you hunt or cull wild boar contact
the CWHC at 1-888-966-5815 or
westernnorthern@cwhc-rcsf.ca and
we can provide you with a simple
sampling kit to assist in this work.

Trichinellosis
• A parasitic disease affecting the muscle of wild boar and a number of other species,
including humans.
• People consuming wild boar meat, including some from Canada have contracted this
disease.
In Saskatchewan, feral wild boar are found scattered throughout the southern half of the
province. Wild boar have one of the highest reproductive rates of any large mammal in
the world and therefore it is important that culling efforts are undertaken immediately
to eradicate this invasive species. Limited testing of feral wild boar from Saskatchewan
has determined they have been exposed to an important bacteria of domestic pigs
Actinobacillus pleuropneumoniae. Interestingly, the strain of A. pleuropneumoniae found
has not been previously reported in North America.

FOLLOW us

Un requisit imprescindible
Sempre que es recull una mostra, és essencial identificar-la bé i acompanyar-la d’una informació bàsica, com és la procedència, amb la major precisió
possible (idealment, les coordenades UTM del punt
on es va abatré o trobar l’animal), l’espècie, el sexe,
l’edat aproximada i tota la informació addicional
que es vulgui i pugui recollir (pes i mesures corporals −poden donar una indicació de l’edat−, particularitats, comentaris o observacions que es vulguin
fer sobre la troballa). Es pot anotar tot en un paper
en blanc o es pot dissenyar una fitxa perquè no
se’ns oblidi anotar res (Figura 5).

Els caçadors haurien de
col·laborar de manera
desinteressada en la vigilància sanitària de la
fauna salvatge per l’elevat
risc que corren d’adquirir
una zoonosi.

www.cwhc-rcsf.ca
Figura 4. Cartell informatiu adreçat a caçadors de senglar del Canadà en què es demana la seva que
col·laborin en la recollida de mostres.

Agraïments
Als caçadors i particulars que, interessats per la salut dels animals salvatges, ens han remès animals
malalts o morts per al seu estudi. També a la Federació Catalana de Caça, al Cos d’Agents Rurals,
directors i guardes de les reserves. És fonamental
la implicació de tothom en la recollida d’animals
trobats morts i de mostres d’animals caçats. També agraïm la col·laboració de la Subdirecció General d’Activitats Cinegètiques i Pesca Continental
del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació, amb qui el SEFaS manté un contracte per a la realització d’anàlisis i estudis dins del
marc del seguiment sanitari de la fauna salvatge
a Catalunya.

Figura 5. Model de fitxa dissenyat pel Servei d’Ecopatologia de
Fauna Salvatge destinat a caçadors de senglar.
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Consultes legals

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

Transport de gossos de cacera
Se’ns ha consultat sobre les condicions i
requisits que ha de reunir el remolc per
al transport dels gossos de cacera.
Per una banda, i en relació al benestar
dels animals, la qüestió la resol el Decret
Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de Protecció dels Animals.

A més a més, coincidint amb la llei vigent, tot i que es tracti de gossos de cacera, també és d’aplicació el reglament
que regula les condicions de manteniment dels animals de companyia, Decret
6/1999, de 26 de gener. , Destaquem, especialment, les atencions mínimes que han
de rebre els animals des del punt de vista
del tracte, la higiene i el transport:
- Queda prohibit mantenir els animals
en vehicles estacionats durant més de 4
hores.
- Durant els mesos d’estiu els vehicles en
què hi hagi un animal ha d’estar estacionat en una zona d’ombra per facilitar en
tot moment la seva ventilació.
- Està prohibit tancar-los al maleter del
cotxe, excepte que s’adeqüin i es garanteixi un sistema de ventilació eficaç i que
evitin una possible intoxicació provocada pels gasos que emet el propi vehicle.

Aquest Decret Legislatiu estableix en el
seu article 8, que:
- Els animals han de disposar d’un espai
suficient que permeti, com a mínim, que
puguin aixecar-se i jeure si se’ls trasllada d’un lloc a un altre.
- Els mitjans de transport o els embalatges han de ser concebuts per protegir els
animals de la intempèrie i de les diferències climàtiques.
- Han de tenir accés lliure a l’aigua durant tota la durada del transport i rebre
una alimentació en intervals adients segons el reglament.
- La càrrega i descàrrega s’ha de realitzar utilitzant un equip adequat per evitar-los danys i sofriments.
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En definitiva, el transport dels gossos de
cacera s’ha d’efectuar garantint en tot
moment el benestar i la seguretat dels
animals.
Així, també cal que el remolc tingui un
terra antilliscant per evitar caigudes i
que els animals no puguin escapolir-se
sols; tot això, per analogia amb la normativa que regula el transport per carretera dels animals (Reglament (CE)
número 1/2005 del Consell de la Unió,
de 22 de desembre de 2004, sobre la protecció dels animals durant el transport i
les operacions connexes, amb publicació
d’errors el 20 de desembre de 2011; Real
Decret 751/2006, del 16 de juny, sobre
l’autorització i el registre de transportistes i els mitjans de transport dels animals, actualitzat el 27 de març de 2009;
Reglament (CE) número 998/2003, pel
qual s’aproven les normes zoosanitàries
aplicables als desplaçaments d’animals
de companyia fora de l’àmbit comercial,
amb una actualització el 21 de gener de

Només caldria indicar
que transportem animals vius si el transport
tingués una finalitat
comercial.
2012; Llei 8/2003, del 24 d’abril de sanitat
animal, actualitzada el 23 de desembre
de 2009.
Les condicions i requisits que hem indicat s’apliquen i han de complir-se amb
independència del nombre de gossos que
es transportin, és a dir, si portem un sol
gos, ja s’aplica la normativa.
En relació a si cal indicar o no que transportem animals vius, només caldria
indicar-ho si el transport tingués una finalitat comercial. La indicació podria ser
tant en castellà com en català.
Així, si el transport és per a l’exercici de
la caça, NO cal indicar que es transporten animals vius.
Finalment, volem comentar-vos que les
condicions i requisits per al transport
d’animals són iguals a tot el territori nacional. Per tant, si el remolc reuneix les
característiques i es garanteix el benestar dels animals en els termes indicats,
podem circular lliurement per totes les
comunitats autònomes.

NOVA EXPOSICIÓ AMB MÉS
DE 80 REMOLCS EN STOCK
PER ENTREGA INMEDIATA !!
NOVA GAMMA DE REMOLCS DE CAÇA !!!
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Armeria L’ ISARD

L’any 2000, l’Isaac Moret Garreta amb tan sols 25 anys va decidir obrir l’armeria l’Isard de Terrassa ubicada a la carretera
de Matadepera, 249.
Al cap de setze anys i amb l’esperit de lluita i d’emprenedoria
que el caracteritza, ha decidit renovar l’armeria després d’uns
mesos de treball intens per a reestructurar, modernitzar i millorar la zona especialitzada per a cossos de seguretat, l’ampliació del mostrari d’armes (un dels més grans de Catalunya), l’apartat d’òptica i accessoris, així com la secció de roba
de caça especialitzada i la de caça amb arc.

L’entrevista
L’afició a la cacera i la caça en general són imprescindibles per
a portar el negoci endavant?
No són condicions imprescindibles, està clar, però crec que és
una sort poder treballar i dedicar-te al que, per a mi, és el meu
hobby. Això representa una avantatge ja que em resulta més
fàcil assessorar els clients perquè provo gairebé tots els productes abans de posar-los a la venda, i així saps de primera mà
com funcionen i si seran adequats al que demana el comprador.

Com ha canviat el temps! Pels volts dels anys cinquanta a
cada poblet hi havia una o dues botigues que venien munició;
el meu pare m’explica que a la ferreteria del poble, els caçadors compraven una caixa de celtas (cartutxos de cartó, que
feien més fum que una altra cosa i sortien més papers que
plom...) per unes 25 pessetes, (1 pesseta el cartutx), i s’hi deixaven part important de la mesada, per poder anar a caçar merles, tords, coloms i altres ocells als olivers i així tenir una mica
de menjar. Amb això vull dir que hi ha hagut anys molt bons
pel que fa a la caça (havíem estat més de 120.000 caçadors a
tot Catalunya) i després hi ha hagut anys molt dolents o més
fluixos. Com heu aguantat aquesta situació?
A la dècada dels anys noranta la modalitat que més funcionava era la ploma: tord, perdiu, guatlla... però ja sigui per qüestions ambientals, canvis agrícoles o per gestions dels mateixos
vedats aquest tipus de caça ha anat a menys. També hem de
pensar que caçar, com moltes aficions, comporta una despesa
econòmica extra: munició, permisos, llicències... i la crisi, com
a tots, també ens va afectar. Ara sembla que l’afició per la caça
major va en augment a causa, potser també, de l’increment de
la població.
Ara sembla que repunta un altre cop l’activitat. Per això
aquest canvi de look?
Crec que qualsevol negoci s’ha d’anar renovant i fer-hi petits
canvis, ni que siguin petits, que et modernitzin. A part de l’evident canvi en la imatge de la botiga també ens hem posat a les
xarxes socials i pàgines web, ja que avui dia són imprescindibles per posicionar-te al mercat.
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Quines modificacions has incorporat a
l’armeria?
Inicialment em dedicava al món de la
caça, la pesca i qüestions policials. A l’hora de plantejar-me la reforma vaig voler
apostar per especialitzar-me i ampliar el
tema de la caça, continuar amb el subministrament als cossos de seguretat i eliminar tota la part de pesca.
Com veus l’activitat en un futur?
És difícil aventurar-se a fer prediccions,
tampoc no vull ser pessimista perquè bé
que ens ha sorprès l’augment dels aficionats a la caça de senglar o cabirol, però
també és cert que és un sector en què la
mitjana d’edat no és gaire jove.

de la naturalesa, l’observem, l’entenem
i, si fa falta, intervenim per a millorar-la.
Darrere cada presa hi ha un treball
d’aguait, seguiment, concentració i espera. Tota aquesta feina fa que valgui la

s’hauria de fer una reflexió sobre el paper
que juguen totes les parts: colles de caçadors, agricultors, l’Administració... i redactar un full de ruta perquè tots en sortíssim
beneficiats.
Què faries per incentivar el jovent perquè li agradi la caça i la practiqui?
Ser caçador o no, no es tria, com diu el meu
pare (que curiosament no és caçador) “o
portes el gen o no el portes”. A mi la passió
em ve del meu avi. Els meus pares són de
l’Aragó i als estius anàvem al poble, a Calasanz. Jo només volia anar amb el meu avi a
caçar coloms amb l’escopeta de perdigons,
buscar rastres d’animals, buscar nius... i,
quan vaig ser més gran, ja anava amb la
meva escopeta, i de l’escopeta passes al
rifle i... És veritat que ens hem de plantejar
com poder apropar-nos als joves que, sigui
pels motius que sigui, no poden accedir
al món de la caça o els resulta difícil iniciar-s’hi.
El teu entorn “no caçador” entén el teu
negoci?
El negoci sí que s’entén, el que moltes vegades no s’entén és que caçar animals sigui
una afició, és l’etern debat. Però ser caçador no és simplement que t’agradi matar
animals. La gran majoria som amants

pena la peça, no és matar per matar. En
el que coincideix molta gent del sector és
que abans hi havia molts més caçadors (a
cada casa hi havia una escopeta, sobretot
als pobles) i hi havia molta caça, i actualment poca cosa queda de caça menor i curiosament hi ha menys caçadors. Per tant,

El client actual és d’idees fixes o està
obert a provar nous productes?
Com sempre hi ha de tot, clients que són fidels a unes marques i models determinats
i clients que els agrada provar totes les novetats que es llancen al mercat. He de dir
que no és un món que es renovi constantment, però sí que quan apareixen nous i
millors productes molts clients s’interessen per ells. Per exemple, temps enrere era
impossible anar a la batuda del senglar
amb òptiques de precisió i punts vermells i ara molts caçadors inverteixen en
aquests tipus d’articles per assegurar-se
un llançament net i precís.
Quin és el teu producte estrella?
En l’àmbit policial les armilles antibales i
en el de la caça els rifles i l’òptica.
Per ajustar i equilibrar els equips, disposes d’un camp de tir proper?
Sí, normalment sempre vaig al Camp de
Tir de Terrassa.
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Per Albert Pou Vilaró
Enginyer Tècnic Forestal
Text: Asociación Podenco Paternino

Rastrejant
la genètica!
Podenco Paternino
Origen: Paterna del campo, Huelva, Espanya.

Deixant de banda les finques emblemàtiques de monterías i gossos i gossers
de tronío, abans que en els anys setanta
o vuitanta, les muntanyes de Huelva
s’emplenessin de cérvols i les munteries
i batudes es popularitzessin, en tots els
pobles d’aquesta província sempre van
haver-hi caçadors que de vegades s’ajuntaven per caçar algun dels pocs senglars
i cérvols. Caçaven amb gossos “del país”
de races indefinides sense saber-ne l’origen, encara que tots tenien fisonomies
semblants perquè al cap i a la fi estaven
emparentats. Aquells gossos, per força,
havien de valer per a la caça perquè sinó
es despatxaven, amb la dita “come lo mismo un perro bueno que otro malo” ja que
la vida era dura i l’aliment no sobrava.
Aquesta rusticitat i duresa de la vida rural espanyola va portar a tenir un gossos
molt encastats, seleccionats durant segles només per la seva valia cinegètica,
no per la seva estampa, i només se’n reproduïen els millors.
El nom d’aquesta raça és Podenco Pater-

nino, i no com molts solen anomenar-la
Podenco Paternero. Ja l’any 1945 es va
reconèixer el primer exemplar de Paternino, amb el nom de Julio, provinent del
Sr. Cabello del poble Paterna del Campo a
la província de Huelva. Aquest va sorgir
d’un podenc “del país” de talla gran i la
mare era una femella de podenco nativa
d’aquesta localitat. A posteriori es va fer
reproduir aquest exemplar diverses vegades per obtenir cadellades i així homogeneïtzar la raça. Després, el nivell d’exigència dels aficionats i les hores de camp
són els que van seleccionar els millors
exemplars per a la caça, en què tradicionalment la selecció es va dur a terme en
nuclis petits de gossos, aproximadament
entre 3 i 8 animals per criador fins a la
seva integració a la gossada. Cal dir que
la selecció funcional o instint de caça ha
primat sobre qualsevol altre aspecte.
Es un gos de dimensions mitjanes i molt
ben proporcionat físicament, de forta
complexió i gran rusticitat. Les capes de
color son variades, del color blanc, can-

yella o verdosenc i bicolors de canyella,
a negre o verdosenc, i també en pot sortir algun de tricolor. El seu caràcter es
dòcil i manejable, en què destaca la seva
característica més important i valorada
que és la seva tenacitat en la caça. Té una
funcionalitat molt polivalent i variada i
tan és utilitzat en la caça major com en la
menor, per la qual cosa forma part molt
important en la gossada per la caça major
en munteries, batudes, ganxos i en mà, i
s’adapta perfectament a caçar en grup
sense plantejar problemes de jerarquia ni
d’ordre social, i en la menor caçant conill i
llebre al salt. Té una gran precocitat en el
desenvolupament de les seves aptituds,
sobretot les femelles. Molta orientació
en la busca que es tradueix en la rapidesa
durant l’acció de caça. Clapeix el rastre, a
la vista de la peça i a la parada de l’animal, essent diferent la seva intensitat
en cada cas. Té la capacitat i fortalesa de
mossegar la peça de caça major amb duresa i amb la gossada subjecten l’animal
fins a l’arribada del gosser.

Sabies què...?
El sorgiment de noves races permet estandarditzar la morfologia
i fixar noves qualitats en cadellades posteriors.
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L’entrevista
del mes
Manuel Gómez
39 anys
Té la raça Podenco Paternino des de fa 27 anys i els primers exemplars
els va adquirir del poble on ell vivia, Calañas (Huelva).
Després va anar ampliant la canilla criant dels propis exemplars, fins
arribar avui en dia que en té 50. És conegut com Rehala el Maza i caça el
senglar a molts llocs però principalment al Pont de Vilomara, Navarcles
i Artesa de Segre.

Per què un gos de raça i no un gos creuat?
Des de fa mes d’un any, aquest gos està considerat
com a raça Podenco Paternino, no com molts diuen
Paternero, després de molts anys de lluita del Paternino, s’ha aconseguit!
Com vas conèixer aquest gos?
Aquesta raça la conec perquè sóc fill d’un poble
de Huelva i, com alguns saben, el nom Paternino
se li va posar perquè descendeixen d’un poble
anomenat Paterna del Campo i allà, a Huelva i als
voltants, la majoria de les rehalas (gossades) són
d’aquesta raça, encara que s’han posat de moda en
tot Espanya.
Per què has triat el Podenco Paternino?
Personalment sóc un amant dels podencs però no
n’he vist cap a caçar com aquests en muntanya
tancada ni l’afició als senglars que té aquesta raça.
Descriu la manera que tenen de caçar.
Al contrari dels altres podencs, aquests van caçant
de “nas”, són molt llestos i, sincerament, per al
senglar no he vist una altra raça que m’ompli tant.
Aquesta alegria que desprenen a la muntanya, l’elegància amb què es mouen. M’encanten!
Com milloraries, si escau, la genètica dels teus
gossos?
Crec que aquesta raça no necessita cap invent, està
tot inventat i no es pot millorar, si el que busques
dels adults ho tens clar.

“Cacen de nas i, pel senglar,
no he vist una altra raça
que m’ompli tant”

A quina edat i com inicies els cadells?
Com tots els cadells de qualsevol raça, el que necessiten és sortir al bosc.
Jo amb aquests gossos, la veritat, és que hi perdo poc el temps, ja que comencen a caçar molt joves i ràpid. És increïble a vegades veure un cadell
de 5 mesos com lleva els senglars; no és que sigui un “fora de sèrie” però ja
se li veu l’afició per a la caça.
Com ha de ser el teu equip de gossos preferit?
Hi has tocat de mig a mig amb aquesta pregunta Albert!
Jo sempre he pensat que la rehala és com un equip de futbol. Hi ha els
davanters o sigui Paterninos punters, els centrals o Paterninos mitjos i la
defensa. Jo aquí faig una excepció ja que tinc mastins i gos d’agarre, molt
necessaris en la rehala per ajudar els altres gossos i el gosser en un agarre
amb un gran senglar. Aquí a Catalunya les costums del gosser son unes
altres, però jo penso que la rehala ha de ser com un equip i tu l’entrenador.
Creus que ha d’anar lligada la morfologia i la qualitat de caça del gos?
Home, un gos bonic i bo és molt, però a vegades el gos més lleig és el millor. La morfologia és importantíssima. Jo busco treure el millor quan
crio cadells, no en creuo qualsevol, busco el més bonic i bo que tingui.
Digues defectes i virtuts de la raça?
Com a defectes només n’hi veig un, que al mateix temps és una virtut: és
que són massa valents quan van sols.
De virtuts puc dir el “nas” que tenen, cacen de vent, la tenacitat darrere
els senglars, la resistència a la muntanya, la valentia amb els senglars, el
dòcils que són amb l’amo.
Són gossos que per a mi, ho tenen tot per caçar el senglar; moltes races
tenen bones virtuts, però tantes per a aquest tipus de caça, no ho crec.
Ets d’alguna Associació, Club, Federació... i en què et beneficia?
No, no en sóc de cap.
Si haguessis de triar una altra raça, quina tindries i per què?
No la tinc al meu cap, sóc un amant del Podenco Paternino, només he
gaudit amb aquest gos i sóc un caçador pels gossos. Surto a la muntanya
a veure caçar els gossos, no a matar senglars, per això hi ha les parades.
Vols afegir alguna cosa?
M’agradaria animar els gossers que provin aquesta raça. Jo me’n sentiria
orgullós i ells en gaudirien.
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A destacar...
Des del 2013 que el Podenco Paternino ha
estat reconegut com a raça autòctona segons el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi ambient, gràcies al suport de
l’AER (Asociación Española de Rehalas).
És un gos llest, fi de nas i ràpid, que no
deixa passar cap oportunitat per caçar el
senglar lluitant amb valentia i fortalesa.
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El que prova els
paterninos, ja no
els deixa!

NOU PUNT DE RECOLLIDA DE
CARN DE CAÇA A SOLSONA (LLEIDA)
Assessorem i tramitem perquè
les societats de caçadors no tinguin problemes.
Telèfon de contacte: 653221306

Amb la col·laboració de Pirenaica de Carnes de Caza y Gestión.

Subscriu-te a la revista
mitjançant el formulari web,
ara per només:

40€
l’any!

veterinària

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

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

Urgències t. 629 391 246

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...

PREU DE LES PECES

... i tot allò que et puguis imaginar,
només ho has de consultar.
DDeessccDesc
Fem el servei a la
carta
quedis satisfet!
oom
m operquè
m
ddeell 22delpp2ttee pte
0
0
0
% %
pprreesspres%
aaqquueeaqeeunnettaannetnt tant
sstt aannst an
uunnccii unci

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

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

Pol.
Pol. Ind.
Ind.
Pol.--Ind.
C/
C/ Pla
Pla
- C/de
de
Pla
l’Estany,
l’Estany,
de l’Estany,
55
5
Tel.
Tel. //Tel.
Fax
Fax/972
972
Fax46
46
972
08
0846
58
5808 58
17244
17244
17244
CASSÀ
CASSÀ
CASSÀ
DE
DE LA
LA
DESELVA
SELVA
LA SELVA
info@clinican.es
info@clinican.es
info@clinican.es
www.clone-espana.es
www.clone-espana.es
www.clone-espana.es

Ricard
Ricard
Ricard
Còrdoba
Còrdoba
Còrdoba
Vives
VivesVives

BERGA

SERRACANYA

L’ESPUNYOLA
MONTMAJOR

SOLSONA
CARDONA
BARCELONA

SERRACANYA.COM

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

DEMANA INFORMACIÓ I ELABORA
LA TEVA PRÒPIA AVENTURA.

DEMANA EL NOU CALENDARI D'ENGEGADES
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Per Daniel Olivera (text i fotos)
Guarda de Reserva de Caça.

La reserva

Records amagats en el temps i la memòria,
tot esperant l’inici d’una nova temporada.
Relat de tardor
L’espera s’eternitza. Malgrat les ombres
de l’obaga, que ens mantenen ocults,
cal evitar qualsevol moviment. L’art de
la caça, a l’aguait de criatures sempre
amatents i fugisseres, requereix bones
dosis de tenacitat i constància. Per tant,
esperem.
Asseguts, amb el cul ben enfonsat entre les mates de neret cobertes de neu,
suportem estoicament les fiblades del
fred humit de l’albada. Lentament, la
solana, a l’altra banda del torrent, s’il·lumina. Nosaltres però, encara restem sumits en les ombres.
El blaneig degota, a mil veus, la seva humida melodia, evocant l’alegria del bosc
en sentir-se acaronat pel sol revifador
de dos quarts de deu. El sol espetega
contra les roques vermelloses de la solana. La llum nova enllustra el pelatge
dels isards i daura els penya-segats.
Les gotes del desglaç s’escolen de les
capçades dels pins resseguint el brancam. Vacil·len uns instants, gronxantse en les verdes agulles, i salten al buit
fins al meu clatell. Em sento l’esquena
molla, els peus glaçats i les orelles enceses pel fred que, a la darreria de novembre, assetja aquest racó dels Pirineus.
Sacsejat per les esgarrifances, rondino i
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renego. L’home que m’acompanya, caçador versat i sofert, resta impertorbable,
lluny del meu anhel novell. Ell, de jove,
havia estat instruït per la fam. Foren
temps de mancances i dificultats, de períodes de misèria que es perllongaven
fins a la desesperació. Una època en què
la caça fou una alternativa justa. Jo, ara
l’acompanyo empès per l’afició a un joc
difícilment justificable. En ambdós casos, abans i ara, la mort pren tot el protagonisme.
A redós de les raquítiques bardisses
que malviuen entre els rocs, pasturen
els isards aliens a la nostra presència.
Els matolls deixen entreveure quatre
femelles amb cabrits i dos joves segalls
endormiscats. Més amunt, dret al cap
d’un roc, un boc envellit pels anys i l’aspror del medi vigila la vall.
El novembre és temps de zel i passions
irreprimibles. D’instints folls que menystenen els perills. Un temps breu i
essencial que promet l’avenir de noves
generacions.
El boc s’espolsa el gebre dels lloms, aixeca el cap i arrufa el nas impregnat de
ferum sexual. Enfollit, davalla del roc.
Frega les banyes en les resseques tiges
dels coscolls mentre pixa pels racons i

bela orgullós. Les cabres es vinclen en
un sincer suggeriment, oferint el darrere al mascle delerós.
A l’aguait de l’escamot, sento un repicar
de dents. El meu vell amic fa estona que
tremola. El fred traïdor encarcara els
sentits i els reflexos. No obstant això,
mai se m’acudiria de dubtar de les seves
facultats.
Amagats sota la pineda, arraulits rere
una penya, esperem que els isards surtin de la fronda que els empara. Implorem al vent que no ens delati. Que el
batec delerós dels cors resti sord al fons
del pit. Tant de bo que els cegui el sol
ixent i així, enlluernats, no ens albirin
des del serrat.
D’imprevist, alarmades per alguna
raó, corren les femelles seguides dels
cabrits. Mares i fills s’enfilen pels espadats. Els segalls, amb les potes tremoloses i els ulls esbatanats, resten acollonits, clavats a terra. Miren en totes
direccions, sense entendre la sobtada
fugida de les cabres.
El moviment ens alerta. Ens cruixen els
ossos glaçats i s’esvaeix la feixuga sensació de fred.
El boc pica de peus a terra en un senyal
d’enuig. La mirada, severa, clavada en

un punt de la vall. Un competidor, un mascle solitari, s’acosta
escorcollant les mates amb el morro, tot resseguint el rastre de l’aroma femenina. És un isard jove i fort, que destil·la
energia a cada gest. En un instant, amb quatre salts, s’adreça
desafiant davant del vell amo del ramat, disposat a destronar-lo.
El meu mestre, amb una expressió greu en la mirada, mussita
paraules concretes i sàvies, el vell mascle és el nostre objectiu. La tria és indubtable. El jove, garantia de futur, aportarà
sang nova i sana. Caçarem el vell.
Els dos isards, tensos, amb els ulls encesos i el llom eriçat, inicien un antic ritual: la disputa aferrissada per l’hegemonia
de la vall. No hi ha combats ni cops de banyes. La batalla es
lliura a la carrera. Els rivals d’aquest duel mesuren la resistència, el vigor. Mil segles d’evolució es posen a prova.
La cursa al galop llençat i salvatge s’esdevé bogeria. L’un rere
l’altre, insensibles a l’esgotament i el dolor, recorren el territori des dels cims fins a les valls, des dels cingles verticals
fins als torrents engorjats.
En els decurs de l’empait, els animals s’acosten a la nostra
posició. Aquest és el moment que esperàvem. L’instint del
caçador carrega l’arma, apunta i dispara.
Els ressons del tret s’escampen per tots els racons. Cauen
tosques de neu de les capçades dels pins. Un vol de gralles

s’enlaira amb un guirigall de crits. L’escamot de cabres i segalls fuig aterrit i s’esmuny a l’empara dels boscos ombrívols.
El cos de l’animal, ferit de mort, rodola pel pendent nevat i
dibuixa un camí vermell. Un camí sense retorn.
Indolent, convençut de la seva superioritat, el jove boc s’enfila per les penyes i observa uns instants l’enemic agonitzant.
No sap ben bé com, però ha guanyat la batalla. Ara és el nou
amo de la vall. Gira cua arrogant i remunta els cingles amb
pas segur, àgil i elegant.
El silenci retorna i ho envolta tot. De sobte, el vent bufa furiós, fa trontollar els pins i s’emporta els darrers records
d’aquest matí, que encara bateguen en els més íntims replecs
de la vall.
Lleugers, els núvols empesos per l’oratge glaçat que acompanya els capvespres de novembre, enfosqueixen el cel i
amaguen el sol poruc.
Els isards, anticipant-se al mal temps, abandonen els rasos
alpins. Davallen de tots els racons d’aquestes muntanyes i
recorren els camins secrets entre el laberint rocallós de les
tarteres.
Els primers flocs de neu ens sorprenen durant el llarg descens. La neu aviat ocultarà les restes de la cacera. Esborrarà
les empremtes de les nostres passes i cobrirà el lleuger solc
que l’isard que arrossego va deixant a la sorra del corriol.
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La caça més segura amb...
Recordatori de seguretat
Comencem una nova temporada i això sempre fa molta
il·lusió. Abans que res, però, cal repassar i parar atenció a
alguns consells de seguretat per poder, així, minimitzar els
accidents que cada any afecten el nostre col·lectiu. Es tracta
d’uns consell bàsics, però que cal tenir presents en cada jornada de caça. El primer i més bàsic és LA PRUDÈNCIA i no
disparar si no s’està segur. La resta de suggeriments són els
següents:
+ Apunteu abans de disparar.
+ No utilitzeu les mires per observar, feu servir els prismàtics (si s’observa algú amb la mira, s’està sentenciant!).
+ Esteu al cas d’on són els altres companys i no us mogueu
sense avisar-los.
+ Limiteu la zona de tir allà on se sàpiga que paren les bales.
No tireu al ras ni a l’horitzó.
+ Desactiveu el botó de seguretat de l’arma només en el moment d’efectuar el tret.
+ Feu cas en tot moment de les indicacions del cap de colla.
+ Descarregueu l’arma abans d’enfundar-la i sempre abans
d’entrar al vehicle.
+ No recolzeu l’arma a qualsevol lloc.
+ Porteu una armilla reflectant (de color groc o taronja).
+ Marqueu els accessos principals amb una placa on s’indiqui “batuda”, “caça”, etc.
+ Acompanyeu els més novells als passos i ensenyeu-los on
poden disparar i a saber on hi ha els passos més propers.
+ Tracteu totes les armes com si estiguessin carregades.
+ Sempre que s’entregui o es rebi una arma, verifiqueu que
està descarregada apuntant cap a un lloc segur.
+ Comuniqueu als gossers si veieu que algun gos surt de la
zona de caça i es dirigeix a una zona de perill com la carretera.
+ Identifiqueu la peça abans d’efectuar el tret.
+ Repasseu que l’arma i la munició estiguin en condicions.
Feu un manteniment de les armes correcte i de manera periòdica.
+ Feu escola de caça i penseu que un bon futur necessita
una bona base.
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Seria bo, també, recordar als usuaris del medi natural que
utilitzin roba vistosa quan surtin al bosc.
S’ha d’evitar haver de dir frases com ara “si hagués…, no ho
havia pensat abans…, mira que ja ho deia…, jo no volia…, mai
m’hauria imaginat que…, no m’ho pensava pas…”
És millor deixar escapar una peça que haver de lamentar-nos
tota la vida!

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

www.armeriasistach.com

Des de dins
Entrevista al caçador
Nil Marés Martín
Edat: 20 anys
Girona
Des de quan caces becades? Per què?
Fa uns dos anys que estic caçant la becada, perquè vaig començar a veure al món
de la becada i el món dels gossos, i això
és com una droga, mentre més hi vas més
en vols, sobretot quan comences a veure
els resultats de les jornades de caça.
Amb quina raça de gossos caces becades? Continental o britànic? Amb
quants gossos caces i de quin gènere i
edat?
Caço amb la raça setter anglès, és una
raça continental de gran recorregut amb
molts bons vents. No perquè estigui de
moda sinó pel resultat que dóna a les jornades tant de caça com a la llar (a casa).
Caço amb una femella, amb la Nela, de
dos anys, encara li queda molt per aprendre però des de ben petita que ja començava a despuntar i amb una intel·ligència a l’hora de caçar extraordinària.
La gossa té el reconeixement de raça fet
per una jutgessa de la R.S.C.E (Real Sociedad Canina de España).
Quina és la qualitat o virtut indispensable que ha de tenir un bon gos becader?
Digues i explica les tres més importants.
Força recorregut a l’hora de buscar la
becada, hem de pensar que mentre més
recorregut tingui més possibilitat hi ha
que el gos localitzi la becada.
Parada ferma, el gos ha de tenir una parada ferma perquè a vegades que tenim
el gos força lluny i ha de respectar la peça
sense que l’aixequi, s’ha d’esperar que
nosaltres puguem arribar per poder fer
el llançament a la becada.
També ha de ser prudent (amb precaució) a l’emanació de la becada. Hauria de
quedar-se immòbil i sempre respectant
la distància amb la becada, ja que un gos
poc prudent l’espantaria sense oportunitat de poder-li disparar. Jo sempre dic
que és un gos que té molt de recorregut
però que a l’hora de caçar no te cap o no
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té una bona parada... no serveix de gran
cosa perquè la majoria de vegades quan
arribéssim al lloc on para el gos, la becada
ja l’hauria espantada.
S’ha de mirar de trobar un gos equilibrat
amb bon recorregut, amb una parada
ferma i sobretot que caci amb molt de cap
i precaució.
Quins aparells o estris fas servir per a
caçar becades? Esquella, gps, beeper,
res…?
Jo faig servir el beeper, i també el gps.
Avui dia hi ha una gran gamma de productes que ens ajuden a tenir la major informació del gos respecte on ens trobem;
de vegades tens el gos a 300, 400 o 500
metres i pensa que en aquesta distància
no hi ha beeper que valgui, no se sent el
beep i aquest any he portat el gps alpha
100 amb collar tt5, que també et pita i vibra quan els gos està parat.
Penses que s’hauria de restringir la caça
de becades amb les noves tecnologies?
Per què? La caça de la becada i la tecnologia són compatibles?
Bé, aquí hi influeixen les creences i idees
de cadascú... Personalment no crec que
no pugui ser compatible la tecnologia i
la caça de la becada sempre i quan es res-

pecti la quota de becades per dia, per la
qual cosa fer-ne tres en un dia costa molt
però sempre s’ha de respectar.
Al cap i a la fi crec que cada caçador mira
per la feina feta del gos, en el cas de la
becada el 90% de la feina la fa el gos, nosaltres només premem el gatell i mirem
de fer diana. Amb això vull dir que si la
tecnologia ens dóna l’oportunitat de tenir la major informació del gos per poder
fer diana, per què no fer-la servir? La major recompensa per a un gos de becada és
poder abatre la peça i mossegar-la.
I si la tecnologia ens ho permet, endavant! Com més recompenses puguem fer
al gos, més possibilitats de millorar dia
a dia podrà tenir, cosa que crec que és el
que busca qualsevol becader.
En quants vedats caces i quants dies a la
setmana surts a caçar?
Només caço en un vedat; per motius
de feina no tinc possibilitat d’agafar
un altre vedat que sigui gaire lluny de
la zona on visc. Depèn de la feina però
normalment dos dies a la setmana.
Encara sort que em deixen lliure els
dijous i tots els diumenges.

Aquests últims anys penses que hi ha hagut un declivi o una disminució de becades en els vedats on caces? O potser és que hi ha
més caçadors que cacen becades? Creus que és una qüestió relacionada amb la meteorologia?
Bé, aquí hi influeixen molts factors perquè cada any és diferent per
a la becada: la direcció del vent la meteorologia, la temperatura, la
humitat, la lluna plena... També és veritat que cada cop més la gent
s’està tirant al bosc a buscar la becada perquè és una de les poques
espècies salvatges que queda per caçar. Hi ha anys millors i anys
pitjors però sempre se’n sol trobar alguna.També és cert que el
canvi climàtic influeix molt en las migracions i cada vegades més.

El segon poso 34 g perdigó del 9.
El tercer poso 34g perdigó del 8.

Caces generalment sol o sempre amb company?
Generalment caço sol però el meu germà sempre que fa festa també s’hi apunta. Aquí on caço jo és molt brut, de vegades em veig
negre per poder tirar amb condicions a la becada o sovint la sents
però no tens oportunitat de veure-la; però bé, si la caça no tingués
aquests obstacles no seria caça, seria més avorrit.

Has competit en alguna ocasió? T’agrada el format que es fa
servir actualment?
Sí , he competit en una ocasió, una experiència més, i crec que
s’haurien de millorar algunes coses però bé... poc a poc.

Què opines sobre l’evolució dels gossos que es veuen avui en dia
caçant becades per arreu de Catalunya? T’agrada?
Jo penso que cada vegada hi ha més bons gossos de becades; el becader sempre busca la perfecció o el màxim profit que pot treure
del gos, els criadors fan camades amb els millors gossos que dia a
dia s’intenten millorar fins a trobar una línia equilibrada que doni
resultat. A Catalunya, hi tenim bons gossos de becada i això ens fa
forts per anar endavant.
Quina és l’arma que portes per practicar l’exercici de la caça de
becades amb gos de mostra?
Generalment porto una superposta Laurona model Limitat que
va treure Eibar, canons de 60 cm, el de baix estriat completament i
el de dalt cilíndric amb polixocs intercanviables.
El meu germà té una semiautomàtica, una Benelli super 90 amb el
canó de 60 cm i tot el canó cilíndric; l’hi agafo de tant en tant.
Quina cartutx, número de perdigó i grams?
El primer poso 40 g perdigó del 10 o 11.

Has caçat a l’estranger becades? On? Si no ho has pogut experimentar mai, t’agradaria provar-ho?
Doncs tinc pensat fer una escapadeta a finals d’aquest any o de
l’altre; fa dies que ho parlo amb els pares i la meva parella, que
també m’acompanyarà, a les jornades de caça.
Tinc mirat Estònia, Rússia o Bulgària, un d’aquests llocs serà el
meu destí.

Creus que les reunions que es fan entre els clubs i associacions
de becaders en l’àmbit Europeu serveixen per alguna cosa?
Jo crec que sí, però la cosa és molt lenta i penso que allò que ens
dóna resultat és la constància. Com més siguem, més força tindrem. No aniria malament posar quotes als països del nord on
diàriament es maten una quantitat molt alta de peces .
Quin és el número anual de captures de becades que penses
que és l’habitual i normal caçant dues jornades per setmana?
Entre 15-25, tenint en compte que fa dos anys que caço la becada
i la gosa és jove i la zona on la caço es extremadament bruta,
però no tot depèn d’això, també depèn de l’entrada que hi hagi i
el moviment de becades i la zona on la cacis.
Què recomanaries a tots els becaders?
Bé, més que recomanar diria demanar. Que hi hagués respecte
entre tots i deixéssim la rivalitat a un costat, per donar pas a
l’experiència i fer front al problema i poder millorar l’estat de
la becada arreu del món amb estudis i acords realitzats pels diferent clubs becaders. Jo sempre ho dic i així expresso els meus
pensaments. No és la quantitat sinó la qualitat.
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L’objectiu

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

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

El Joan amb un cabirol molt treballat.

Aquest cabirol porta molts bons records al
Jep, felicitats!

Records de caceres de la Laia i el Josep.

Josep M. amb la seva gossa BGS Bruna
després de recuperar un senglar ferit.

Dia d’estrena, dia de sort: primer tret, primer cabirol.
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Bona jornada de la colla Vinyolenca.

La Raquel i el Sendoa amb els senglars que
han abatut a la jornada de caça per danys
a Girona.

Els caçadors Pere Fontdevila i Josep Masoliver
contents després que l’equip de rastrejadors
Nacho i Tika recuperessin aquest espectacular
cabirol ferit.

Cabirol abatut pel Sergi a la Garrotxa.
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Per Luis Palacio,
Guarda de Reserva

L’art de rastrejar
Rastrejos de cabirol a la Reserva Nacional
de Caça de Benasque 2016
Després d’un hivern estrany amb temperatures molt altes
vam començar la present temporada de cabirols a la Reserva
de Caça de Benasque amb bones expectatives, ja que pel que
estem veient aquests dies hi ha un bon nombre d’animals i
sembla que també es veuen mascles amb bons trofeus per al
que és aquesta Reserva, caracteritzada per temperatures d’alta muntanya, la qual cosa fa que costi molt que els mascles
desenvolupin tot el seu potencial i arribin a ser grans trofeus.
La primera espera, però, em deixà un amarg gust de boca, amb
un primer animal ferit sense haver estat cobrat fins al moment. A escassos 30 metres van tirar el cabirol amb un 30-06
quan ens mirava de pit, fugint a la cursa prat a baix es va perdre en un bosc espès de boix, avellaners i freixes. Molta sang,
pèl, múscul i diversos fragments d’os llarg que apuntaven a un
tret a la paleta. Vaig deixar anar la Tuca (Sabueso de Baviera)
després de recórrer els primers 120 metres fermada i al cap
d’uns 15 minuts bordava a més de 200 metres per sota nostre,
però vaig aturar el rastreig perquè vaig creure que es tractava
d’un altre cabirol diferent del que buscàvem, ja que en aquesta
zona aquests dies s’hi concentraven molts animals i és probable que n’haguéssim mogut més d’un en la nostra recerca.
Vam tornar al dia següent, que ens va rebre una lleugera nevada, però sense cap resultat satisfactori. Vam repassar el bosc
tres persones acompanyats de Tuca i després de més de dues
hores no vam trobar cap rastre nou. Primer fracàs.
Al cap d’una setmana un company em va comunicar que un
caçador de la zona i amb el mateix rifle (els dos caçadors són
familiars) va ferir un altre mascle. El cabirol acompanyat de
la femella va aparèixer per la dreta a no més de 50 metres i va
aconseguir fugir a batzegades amb les dues potes davanteres
trencades. Després de buscar durant uns minuts van abando-
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nar el lloc i van decidir rastrejar al dia següent. Acompanyats
de la gossa dos guardes de la Reserva duen a terme un dur treball durant més d’una hora recorrent més de 300 metres per
un espessa barrera de boixos, pedres i arbres secs fins arribar a
la zona més baixa de la muntanya, limitada pel riu i un mur de
roques inexpugnable per a un animal ferit. La gossa va marcar
diversos jaços durant el rastreig i van trobar una mica de sang,
però en poca quantitat. Donen per perdut l’animal i ja van dos
de dos! Malament comencem...
El dia 18 d’abril vam rebre dos germans caçadors de Madrid
amb moltes ganes de conèixer la Reserva i vam sortir els quatre amb la il·lusió de canviar la nostra dinàmica.
Nosaltres vam aconseguir cobrar un bonic i vell mascle que
en un primer mesurament va donar 105,4 punts. A les 9.15 h
vam tirar de dalt d’un prat des d’on veiem al cabirol encaixar
el tir i aquest va caminar uns escassos 25 metres fins que es va
perdre entre la vegetació. Vam deixar passar uns cinc minuts
perquè es refredés i vam deixar anar la gossa, tot animant-la
fins que el va trobar i per fi va mossegar una mica de pèl.
L’altre caçador no va poder tirar i vam decidir provar-ho per la

Un equip de rastreig divulga la
caça ètica i és un valor afegit
per a una Reserva de Caça.

tarda. Sobre les 18.00 h en una altra zona de la Reserva van sorprendre un bell exemplar que en tirar-li el van ferir a la paleta
esquerra i es va perdre entre un bosquet de boixos i pins. Després es van acostar al lloc del tir i van trobar una mica de sang
i molt pèl llarg. El cabirol en sentir-se pressionat es va tornar
a aixecar i van decidir deixar el rastreig per l’endemà al matí.
Vam quedar els quatre a les 8.00 h i després d’esmorzar junts i
demanar la major quantitat d’informació ens vam acostar a la
zona dels fets, i només començar el rastreig la gossa va trobar

el cabirol mort a escassos 50 metres del tir a l’interior d’una
mata de boix. La vàrem felicitar i vam deixar que mossegués
l’animal. La bala (300 mm) va entrar per l’aixella esquerra danyant mortalment l’animal que finalment va donar 102.5
punts. Animats per aquest cobrament de 10 hores d’antiguitat vam decidir intentar-ho amb el segon cabirol ferit sense
cobrar. Vaig quedar amb l’altre guarda que va acompanyar el
caçador i vam recórrer el bosc mentre em detallava els llocs
on la gossa va trobar la sang. Animava la gossa a pentinar la
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Nou equip de rastreig a Tarragona.

escoltava la campaneta entre les mates de boix i avellaners durant més d’una hora. Incansable registrava cada mata fins que
ens vàrem acostar al riu per abeurar-la i refrescar-la una mica.
Vam tornar cap a l’Anchuss i se’m va quedar mirant, quan de
cop i volta, va arrencar cap amunt amb el nas enganxat a terra. La cridava mentre pensava que en qualsevol moment em
tornaria a aixecar una femella amb la seva cria. Però ella tossuda cap al bosc. De sobte es va posar a bordar i es va sentir
gemegar un cabirol... i van aparèixer els dos entre les mates
davant nostre!
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El pasat dissabte 7 de maig l’associació RASTREJADORS va efectuar a Conill (Pujalt), la primera
prova de nivell d’equip de rastreig avançat.
L’equip a examinar estava format pel soci de
l’entitat Josep M. Isern i la seva gossa de la raça
BGS (Sabueso de Baviera), Bruna, i va ser jutjat
pel president de l’entitat, José Ignacio Cenizo, i el
vocal Jaume Mas.
L’objectiu d’aquesta prova és certificar mitjançant un rastreig artificial o real, les aptituds
d’un equip conductor-gos per a la recerca d’animals ferits i poder actuar així en nom de Rastrejadors seguint sempre un codi ètic i de conducta.
En aquesta ocasió, es va fer la prova sobre rastre
artificial. Aquest rastre es va preparar 24 hores
abans d’efectuar la prova, amb unes condicions
meteorològiques complicades per la puja i el
vent, i repartint 200cc de sang de senglar durant
els quasi 1.000 metres que va durar el rastreig.
Bona part del rastreig es va preparar amb soles
traçadores, sang tamponada i passant per diferents zones de dificultat, com poden ser els salts
de camins, canvis amb angles de 90°, zones sense
sang, tot tipus de terreny... en definitiva, simular
el més real possible, les situacions que se solen
trobar durant un rastreig real. Així mateix es va
comptar amb una dificultat inesperada, ja que al
bell mig del rastreig hi havia un gran Duc ferit
(es desconeixen les causes) que va fer aturar la
prova. L’amfitrió i encarregat de Cotos Mas va
trucar als Agents Rurals i aquests es van presentar al lloc de la incidència en menys d’una hora
i van recollir el gran Duc per a traslladar-lo al
centre de recuperació de fauna de Torreferrussa.
Després d’aquesta aturada, es va continuar el
rastreig i l’equip Josep M. – Bruna el van resoldre
perfectament, demostrant una gran preparació i
unes excel·lents aptituds.
Així doncs, l’equip format per Josep M. i Bruna
se suma als 11 equips actuals de nivell de Rastrejadors i s’ampliarà la cobertura a la demarcació
de Tarragona.
RASTREJADORS seguirà fent proves a mesura
que hi hagi equips preparats i així anirà ampliant el llistat de rastrejadors voluntaris per
tal de donar resposta a les sol·licituds de recerca
d’animals ferits que es vagin rebent mitjançant
el telèfon de l’entitat 667 00 00 40.

Vaig córrer a parar al cabirol perquè no ferís a la gossa que el
subjectava per les cames del darrere i vaig sacrificar l’exhaust
i debilitat animal que per fi va descansar després de 8 dies de
patiment innecessari. Tenia les dues potes davanteres trencades a l’altura dels genolls. Vam recollir les mostres pertinents i
vam avisar al caçador per dur a terme la liquidació del trofeu
a la nostra oficina.
Encara ens queda un animal per trobar. No ho donem encara
per perdut. Qui sap si...!

Mòbil Joan 667 54 56 96 / Xevi 667 54 56 95

TIR
CAÇA
VESTUARI

JORDANA
des del 1985

4x4
LLOGUER PER TREBALLS EN ALÇADA

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

TENIM LA SOLUCIÓ
A CADA SITUACIÓ!

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

CAZA

EN
LOS

PIRINEOS

Caça d'isard al Pirineu, en un indret privilegiat on
hi ha la densitat suficient per poder obtenir uns bons
resultats en la caça. Es tracta, sens dubte, d'una
de les millors zones de Catalunya.
Aguaits i acostaments de cabirol en zones
de Catalunya i a Sòria.
Caça de cérvol en zones de Catalunya
i vora la serra de Culebra,
a la província de Zamora.
Aguaits i acostaments de mufló i daina
en finques totalment obertes.
Grans trofeus de cabra hispànica

T. 902 104 417
M. 629 694 215
comercial@joysat.eu
joysat.eu

Noves experiències
i una caça excel·lent

BATUDA DE SENGLAR
A L'ARAGÓ
per només 60€/cacera.
Reserva la teva plaça.
Gran densitat de senglars
en un entorn espectacular.
DATES
28 de gener de 2017

Batudes de senglar
“Ojeos” de perdiu.

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

Contacte: David Casillas
| 653221306 |
d a v i d c a s i l l a s s u n ye r @ g m a i l .c o m

Comencem nova temporada de caça
i tenim el que necessites, vine!
HORARI HIVERN:
Dimarts de 17:00 a 20:30
Dimecres, Dijous, Divendres i Dissabte
de 10:00 a 13:00 i de 17:00 a 20:30.

Tel. 973 48 05 55

www.armeriasolsona.com
Ctra. Manresa, 38 bxs, Solsona

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

El Boc

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

www.empait.com
info@empait.com
Tel - 620.99.58.51
Butxaca per
a emissora

Cremalleres
que no s’oxiden
Butxaques amb
doble tancament de
seguretat, amb velcro
i fermalls

Taxidèrmia
Reg. TT-B-28

t. 675 573 128 (Pep)

08269 Valls de Torroella, Barcelona.
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CONILLSDEBOSC.COM
669 05 08 42

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

Fets de caça
L’isard del Cadí-Moixeró
Cada temporada tinc el costum de sol·licitar els permisos de caça
major selectius de les diferents especies a les Reserves Nacionals
de Caça de Catalunya, per entrar en el sorteig que anualment es
du a terme.
I, ves per on! La temporada 1997-98 vaig ser agraciat amb un
permís d’isard selectiu a la Reserva Nacional de Caça del Cadí-Moixeró.
Un cop fets tots els tràmits burocràtics pertinents, vam quedar
amb el guarda per fer la cacera el dia 6 d’octubre. No era el primer
isard que caçava, però això de canviar de reserva, −ja que sempre
m’havia mogut per la de Freser-Setcases−, i conèixer noves zones,
em feia molta il·lusió.
L’excursió es prometia interessant, el meu punt de destí era
Tuixent. Vaig sortir de Sant Quirze i en dues hores ja hi era; vaig
passar per Campdevànol, La Pobla de Lillet, Guardiola de Berga,
Saldes i Gósol. El recorregut, per uns paisatges idíl·lics, sempre
amb la presència del Pedraforca davant vetllant el meu camí.
Un cop allotjat a l’Hostal Custodi, vaig anar a buscar el guarda
per quedar per l’endemà. Em va costar dues passejades ja que no
era a casa. Al segon intent em vaig trobar amb el Joan, un home

de gran corpulència que em va fer entrar a casa i em va convidar a seure. No em va costar molt veure que em trobava davant
d’una persona força pessimista, d’uns 60 anys, també permissiu,
de criteri ample, que volia anar per feina sense analitzar massa
la naturalesa de l’animal a abatre ni la forma. Tot això ho vaig deduir per les seves explicacions. Quan em va dir que no feia gaires
dies un caçador va acabar la munició i a la tarda ell n’hi va haver
de deixar per poder matar “la cabra”, ho vaig acabar de confirmar.
Li vaig dir que jo només portava cinc bales, quedà esgarrifat, i en
saber que tinc un 270, va dir: “ja en portaré unes quantes”.
Amb la calor que feia aquells dies, va dir que no volia pas pujar
al Cadí, ja que allà costava molt de trobar-hi isards. Em vaig acomiadar tot quedant per l’endemà, a les set del matí, a la placeta.
A ¼ de 7 ja em vaig despertar ja que el llit era molt dur, encara que
vaig intentar dormir un xic més sense èxit. Quan l’aparell va bramar, peus a terra, aviat vaig estar abillat. I quina va ser la meva
sorpresa? Quan en obrir la finestra de l’habitació em vaig adonar
que el terra de la placeta del costat estava moll, i en no veure
cap estel al cel, vaig maleir els “homes del temps”, perquè aquesta
mena de previsions meteorològiques no les havien previst fins a

Foto 1. Tirada des d’on era l’isard, a baix a la carretera pi amb una marca des d’on el vaig disparar.
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la tarda. Em va passar pel cap l’anul·lació
de la cacera, però no va tardar en arribar
el Joan, amb el Suzuki oficial. Vaig baixar,
vam carregar el fato que portava, el bastó,
la bóta i la bossa del menjar.
El Joan estava tan negatiu com el seu
caràcter, fins que no va prendre la decisió d’on anar. Vam agafar direcció al Port
del Compte, per un camí forestal que va a
les Feus i cap a la Coma. Vam arribar dalt
d’una collada des d’on es veia el Solsonès,

em quedo per distreure’l i mira si el pots
sorprendre”. Encara no vaig fer cinquanta
passes que per la dreta vaig arribar a un
altre canal, on a menys de 40 metres hi
havia uns isards pasturant. Quan em van
veure, van fer quatre salts i van fugir. El
guarda em deia quelcom i quan vaig entendre que volia que els hi tirés, encara
n’hi havia un sobre una penya, però quan
el vaig enfilar va fer un salt i va quedar
tapat. Els vaig veure passar amunt per

Foto 2. L’isard, pel seu costat bo. A l’altre costat li faltava l’ull, aperitiu dels corbs.

amb el port de Compte inclòs, també pel
cantó de llevant es veia el tros de muntanya rocosa on havíem d’anar a caçar.
Vam esperar que claregés; la llum va anar
guanyant, la visibilitat va anar perdent,
atès que anaven pujant boires dels fondals cap a les carenes, i el cazadero va desaparèixer. Vam esperar per si millorava el
temps però va empitjorar i les perspectives es van tornar encara més negres.
El guarda, després de remugar una estona, va decidir anar pels baixos, on creia
que trobaríem més bon temps. Ens vam
parar en unes tarteres a inspeccionar: a la
dreta, bastant amunt hi havia un isard, a
l’esquerra 4 ó 5. El Joan va decidir fer un
acostament (cagada) un tros més amunt
i tot i que vam intentar no fer soroll, els
animals es van esfumar, malgrat que ell
deia: “quan puges et tapes”. Vam tornar al
vehicle per anar a inspeccionar una canal
cap al costat de les Feus. Ens vam aturar
quan s’acabava la carretera, inspeccionant
un tros enllà. Per la direcció que portàvem hi havia un isard que pasturava; de
seguida ens va intuir i veure, per aquest
motiu es va posar alerta. El Joan em va dir:
“continua a peu per la carretera mentre jo
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sota unes penyes; “ocasió perduda”, vaig
pensar. Vaig seguir cap al primer objectiu
amb les precaucions necessàries fins al
turonet; devia estar més per sota perquè
quelcom va marxar esverat i vaig tornar
al punt de partida, al costat del guarda i el
tot terreny. Em va comentar que el tenia
a sota mateix quan vaig sortir, i va maleir
no haver-me acompanyat i advertir-me
del que em podria trobar al canal.
Amb el pessimisme que el caracteritzava,
va dir: “ara ens traslladarem a uns baixos
on a vegades se’n veu algun, cap al costat
de Cornellana”. Vam baixar per on havíem pujat, passant pel poble de Tuixent
i per la carretera que va a la Seu, un tros
enllà, ja passat el punt on arriba el camí
forestal que ve de Gósol per on havia vingut el dia abans. Allà ens vam parar per
escodrinyar un solell i unes feixes al costat d’una casa mig enterrada i... res. Una
mica abans d’arribar al poble de Cornellana, vam trencar a la dreta, tot agafant
un camí que puja amunt i porta al coll de
Jovell i baixant després cap a Josa de Cadí.
Nosaltres, un tros amunt, i quan el camí
s’enfilava, vam trencar per un de l’esquerra que planejava. Anàvem mirant tot el

solell, pedregós i esquitxat d’alzines, que
teníem a l’altra banda de la torrentera, i
no es veia res. Va parar el Suzuki oficial
en un planell: nou repàs, mateix èxit. Llavors, vam prendre el mos i anàrem un tros
carretera avall; després d’una corba ens
vam asseure a la vora dreta, vam treure la
manduca, començant per un entrepà que
m’havien preparat a l’hostal i feia passar
amb tragos de vi. El Joan també es barallava amb un altre que pitjava amb un xoriço
i li vaig oferir el de Soria perquè comparés.
Entre mossec i mossec anàvem repassant
el solell de davant, esperant que aparegués el client desitjat.
En aixecar la vista una vegada, vaig veure un isard menjant a mitja costa davant
nostre; l’hi vaig comunicar al guarda que,
després de treure’s els prismàtics dels ulls,
va dir: “és un boc”. Vam continuar menjant
i al cap d’una mica, em va dir: “si l’hi vols tirar, tira-l’hi”. Crec que devia pensar que no
el tocaria pas, així se’m passarien les ganes
i ell cobriria l’expedient, al menys pel matí,
perquè la distància no presagiava l’èxit. Li
vaig dir que si no el tocava es podia considerar una fallada i ell contestà: “no pas a
aquesta distància”.
Em vaig aixecar tot agafant l’eina i vaig endinyar una bala a la recambra. Aleshores
em vaig atansar a un pi sec que hi havia a
l’altre costat de la carretera forestal i vaig
cercar la rama més adient per recolzar el
rifle. L’isard, el veia molt lluny i petit i vaig
pujar augments fins al 6. Ja havia crescut
i estava més a prop, ara; la creu saltava
com una llagosta; em vaig calmar, vaig
treure l’aire mentre escoltava el Joan que
em deia: “apunta més amunt”; jo ja ho feia,
però encara vaig pujar més. Vaig esperar

“... Anàvem mirant tot
el solell, pedregós i esquitxat d’alzines, que
teníem a l’altra banda
de la torrentera, i no
es veia res.”
que la creu restés al lloc que creia correcte, vaig prémer el gallet, espetegà el tret, i
l’animal que estava travesser menjant alçà
el cap, és posa de cara i va caure assegut
de darrere. El Joan va dir: “felicitats! Ja
l’has mort”. Jo, com que encara no havia
acabat d’esmorzar, vaig tornar a la feina
mentre ell l’anava controlant amb els pris-

Foto 3. Jo, amb l’isard.

“L’esquena es ressentia del
pes, però el que se’m castigava més eren els turmells
i els genolls”
màtics. De sobte diu: “ara s’aixeca”. Jo no el veia perquè hi havia
unes mates que me’l tapaven. Aviat va sortir, no podia caminar i
es va ajeure. Em vaig aixecar quan vaig sentir: “deu estar tocat de
la panxa”; aleshores agafà l’arma tot dient: “val més que l’intenti
rematar, perquè amb un tret així ens podria fer anar lluny, fins i
tot el podríem perdre”. Amb cara d’incrèdul, ja que en el seu pensament l’acció d’abans devia ésser valorada com una autèntica
lleterada, va dir: “tu mateix”. Vaig repetir l’acció de feia una estona; ara, l’animal estava ajagut amb el cap dret i el Joan apuntà:
“vigila no el toquis del cap, espatllaries les banyes”. Vaig rectificar
i endarrerir l’apuntada; la creu al lloc i el dit que es va flexionar, el
soroll que va retrunyir per la muntanya i l’isard que doblà el cap
i quedà immòbil. Cara d’estranyat del guarda amb un: “ara sí que
no es mourà més”. L’home estava esfereït per la distància en què
havia abatut l’isard, segurament hi devien haver prou més de 200
metres, i el fet d’haver-lo tocat per dues vegades, volia dir que no
havia pas sonat la flauta per casualitat. En to de broma, l’hi vaig
dir: “veieu, encara em queden 3 bales”.
Aquest tipus de caça, per a mi, no té gaire mèrit perquè és una
mena de tret al blanc i en aquesta modalitat hi tinc força pràctica.
Ara venia quan el mataven de veritat: anar-lo a buscar. L’acompanyant anava fen el ronsa i m’oferia la possibilitat d’anar-hi sol
pel dret; en no conèixer els camins, a causa del terreny tan agrest,

vaig renunciar a la idea.
Vam agafar, doncs, el 4x4, reculant fins a Cornellana, continuant
pel solell, fins que es va acabar la carretera. Després, a peu. De
primer per un camí de feixes planes d’arços; només portàvem els
bastons, jo la màquina de fotos, i ell una gran motxilla. Tot explicant-me que xino-xano ja hi arribaríem, es veu que l’any passat
l’havien operat de flebitis en una cama, i no podia anar de pressa
perquè li feia mal i se li inflava, ja eren dos quarts de dotze. Paciència i a poc a poc, amb parades constants, anàvem fen camí solell enllà, controlant a baix a la carretera de la baga des de on l’hi
havia tirat (foto 1). Tot caminant pel solell, vam arribat sota un
núvol de corbs, suposàvem a l’ indret d’on devia estar la víctima.
Jo, el buscava per sobre el camí, el Joan em va cridar que era per
sota i ja el veia, em vaig acostar on ell estava, i a uns metres a sota,
allà hi havia l’isard; com diu el meu cosí Paquito: “mort total”. Els
corbs, ja se li havien fotut un ull, era un boc de 5 ó 6 anys que tenia
unes banyes força gruixudes (fotos 2 i 3).
Vaig començar a escorxar l’animal amb el meu ganivet, que
dubtava davant la pell del boc; el del Joan va anar més decidit, i
encara més en agafar-s’hi el seu propietari. Un cop sense tripes,
va treure un sac de plàstic, el vam posar a dins i tot plegat dins
la motxilla gran que portava. Veient les condicions físiques del
Joan, em vaig posar la motxilla a l’esquena i començà a fer camí
(foto 4). L’esquena es ressentia del pes, ara el que se’n castigaven
més eren els turmells i els genolls. Va costar tornar al sender per
on havíem vingut. Tot i el pes, vaig prendre un pas lleuger i no
vaig parar fins les envistes d’on teníem el cotxe; aquest últim tros,
–vergonya de perdre−, puja la motxilla el Joan...
Un cop a Tuixent, vam traslladar la víctima i la resta de material
al meu cotxe, i vam passar comptes. El Joan em va dir que aquell isard feia entre 84/85 punts, me n’apuntava només 74,5, ja que
d’aquesta manera no havia de pagar res per més puntuació, perquè per 84/85 punts em costaria de 18 a 20 mil pessetes més. No
vaig entendre la indirecta; ara sí, molt educadament el vaig convidar a fer el vermut o/i dinar, tenia pressa i ens vam acomiadar.
Després de dinar vaig marxar content i cofoi amb el meu isard
del Cadí-Moixeró cap a Sant Quirze, donant per acabat aquest
acostament, difícil, complicat però positiu.
Foto 4. Carregat a la motxilla a punt de carretejar-lo.
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Caça Social
Entrevista Societat
de Caçadors de Pierola
Joaquim Almirall - President

A la Caça Social d’aquesta edició, ens desplacem als Hostalets
de Pierola, un poble de la comarca de l’Anoia per a entrevistar Joaquim Almirall, president de la Societat de Caçadors de
Pierola des de 1978, tot un referent de la caça a la comarca i
rodalia!
En Joaquim va començar a caçar als 11 anys amb una escopeta
del 14, seguint els passos del seu pare i el seu avi.
Ens explica que sortia per la porta del darrere de la masia que
donava directament al bosc i així no el veia la Guàrdia Civil.
La primera peça que va matar va ser un esquirol.
Quan marxaven a treballar a les vinyes, sempre s’enduia els
seus dos gossos conillers i els engegava mentre ell i el pare treballaven, però quan sentien que els gossos ja empaitaven agafaven l’escopeta i... patapam! Conill a terra i a seguir treballant.

38 anys al capdavant de la
societat de caçadors de
Pierola entre vinyes,
bosquines i arínjols.
Tenia tanta afició a la cacera que mentre s’escorria la premsa
(feina que durava entre 15 i 20 minuts) ell agafava l’escopeta i
sortia a fer una perdiu.
Ens explica que abans, a pagès, la caça sempre havia estat una
activitat normal i ara hi ha moltes masies que son segones residències i que els seus amos no en tenen ni idea del que és la
caça i el pitjor del cas és que n’hi ha molts que ni la respecten,
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la prohibirien!.
Actualment porta l’escopeta però no l’utilitza gaire; es dedica
més aviat a coordinar la cacera mitjançant l’emissora.
Per fer l’entrevista ens rep a casa seva, envoltats de vinyes i
bosquines de pi i arínjol. En aquest entorn tan natural, ens explica que la societat de caçadors abraça tot el terme municipal
dels Hostalets, unes 600 ha, tot i que la colla del senglar que
regenta (Colla del Senglar de Pierola) comprèn els termes de
Masquefa, Hostalets de Pierola, Can Mata, Esparreguera, Collbató, el Bruc i Pierola. Així abasta unes 9.000 ha per practicar
la cacera.
Quan es va fundar la societat només eren uns 25 socis i ara ja
en són una setantena tot i que la mitjana d’edat, com en la majoria de colles, ronda els 55 anys. Comenta que la caça menor
pràcticament ha desaparegut, encara que a la mitja veda es
pot gaudir de bones jornades al tudó. “El que predomina ara és
el senglar”!, −exclama−, “que el pots trobar en qualsevol lloc i a
qualsevol hora”. Enguany han caçat 300 senglars.
Com a gestor de la societat, ens comenta que fins a dia d’avui,
no ha tingut gaires complicacions i que és afortunat de tenir al
costat bons companys que l’han ajudat a fer els tràmits. També cal remarcar, que pel fet de ser un home de pagès, té molt
bona relació amb la resta de propietaris que cedeixen els drets
de caça a la societat i que quan hi ha danys a l’agricultura ho
solucionen ràpidament, tot i que no solen tenir gaires demandes per aquesta raó.
La relació amb els vedats veïns és bona i amb els usuaris del
medi de tots els vedats també és bona, excepte quan els toca
caçar en algun vedat que té terreny dintre el Parc Natural de
la Muntanya de Montserrat, llavors la batuda esdevé “pesada”
perquè hi ha força pressió per part d’alguns excursionistes
que no entenen que s’hagi de caçar i tampoc ho respecten (més

d’un ens insulta!). A part, que ens aquests espais del Parc, s’imposen uns calendaris de “caixa o faixa”, que moltes vegades fan
que la cacera no sigui prou eficient.
Amb uns ulls humits i més d’una pausa, ens anuncia que
aquest any ha decidit plegar de president perquè diu que
“Quan fa molts anys que hi ets, la gent et vol prendre el pèl i si
no ho vols permetre, acabes sent un malparit, jejejejeje (riu)”
però confessa que encara que no estigui al capdavant, tothom
sap que poden comptar amb ell.
Una cosa que ens va cridar l’atenció és el procediment que
utilitzen amb els senglars abatuts després de caçar: abans de
començar la temporada es formen 4 grups i cada dia de cacera
toca a un grup diferent ocupar-se d’escorxar els senglars. La
carn la reparteixen entre socis i propietaris. D’aquesta manera
tothom col·labora.
Al “pichichi” de la colla cada any durant el sopar de final de
temporada li regalen un rellotge.
Pel que fa a les despeses de la colla (assegurances, esparracades, manteniment gossos...) es compten les despeses al final de
la temporada i es reparteixen entre tots els socis.
Durant l’entrevista ens va explicar un munt d’anècdotes, de les
quals ressaltem aquesta:
Fa uns 40 anys van trobar un senglar molt gros durant la cacera, que quan passava per la parada del Joaquim, aquest amb
dos trets el va ferir i va marxar bosc enllà fins a trobar la parada següent. El caçador (Joan) de la següent parada va errar
el primer tret i el senglar ferit se’l va emportar per davant, la
qual cosa va fer quedar el caçador sobre el senglar com si muntés a cavall fins que una branca de ginesta va fer tombar el
Joan a terra. Un cop a terra, el senglar se li va tirar al damunt
i el Joan l’aguantava per la boca perquè no el masegués més,
mentre cridava ajuda. Al cap d’una estona, va arribar un cosí
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seu i el Joan en veure’l li va suplicar “mata’l, que em mata!”.
Acostant-se tant com va poder i sota moltíssima pressió, va fer
un tret amb postes (abans s’utilitzaven) que va acabar amb el
senglar, que un cop mort va pesar 134 Kg!
En arribar en Joaquim, van haver d’anar a buscar un tractor
per poder treure el Joan del bosc (estava força ferit) i portar-lo
al metge del poble, que li va posar més de 30 punts.
Després d’aquell dia, tant el Joaquim com el Joan i el seu cosí
van quedar uns quants dies en estat de xoc. D’això ja fa més
de 40 anys i encara recorda exactament el que va passar.
I per acabar ens dóna un consell per als caçadors novells:
Escoltar sempre el cap de colla. Que no es mogui ningú de
la parada sense autorització i identificar l’animal abans de
disparar.
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Per Jordi Álvarez Garriga, Toti.
Cuiner, caçador i recol·lector.

Racó
Gourmet
Amanida tèbia de tórtores amb figues,
foie i pernil ibèric
Temps de calor i vacances. Som a la mitja veda: tórtores,
guatlles, tudons. Ja tornem a gaudir del treball dels gossos.
L’olor de la pólvora.

Ingredients
PER A 4 AMANIDES:
- 8 peces de tórtores
- 2 grans d’all
- Llorer
- 250 cl d’oli de oliva suau
- 75 cl de vinagre de vi blanc
- 100 cl d’aigua
- Pebre vermell dolç
- 4 patates
- 4 figues
- 16 talls de foie
- 16 talls de pernil ibèric
- 200 g de variat d’amanides
- Sal
- Pebre

Fem una bona amanida ben refrescant per a gaudir del plaer
de menjar allò que cacem aquestes nits de estiu.
Bona caça i a cuinar!

Recepta
Preparació
Un cop tinguem les tórtores desplomades i ben
netes, les tallarem pel mig, les salpebrarem i
les rostirem per ambós costats. En la mateixa
cassola fregirem els alls i hi posarem una cullerada de pimentó i tot seguit el vinagre de
vi. Incorporarem el llorer i l’aigua i les confitarem una hora i mitja. Anirem controlant la
cocció, ja que sabem que depenent de la peça
el temps pot varia bastant (si es desitja, es pot
fer a l’olla de pressió).
Pelarem les patates, les tallaren i farem discos
d’uns 5 cm, els quals posarem a confitar en oli
d’oliva suau.
Tallarem les figues a quarts.

- Oli de oliva verge

Muntatge
Les disposarem al plat i entremig hi posarem
les tórtores tèbies i al centre hi posarem un
bouquet d’amanides. Finalment, les salsarem
amb l’escabetx de les tórtores.
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