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Benvingut 2017 ple de salut, euros i caça per a tothom!

Segons l’horòscop xinès, deixem enrere l’any del “mono” (cer-
tament encertat, ja que de “monos i mones” n’hem conegut uns 
quants...) i ara entrarem en l’any del “gall de foc”, signe de la ma-
tinada i del despertar. Crec que serà un any bo, perquè el col•lec-
tiu caçador està força acostumat a llevar-se d’hora, a treballar 
molt i, sobretot, destaca per ser un col•lectiu amb mooooolta 
paciència; així que el 2017 ens portarà al triomf i l’èxit si treba-
llem de valent!

Aquests dies, el Govern de la Generalitat sembla que s’ha pres 
seriosament la problemàtica de les sobrepoblacions. Ja ha cos-
tat, ja! Milions d’euros perduts per danys a l’agricultura, danys 
materials, morts en accidents de trànsit causats per espècies ci-
negètiques, zoonosis irrecuperables per altes densitats, trans-
missions de malalties...; tot això ha passat mentre convivim 
amb lleis obsoletes i havent d’aguantar crítiques només pel fet 
de ser caçadors. Doncs bé, ara el Govern pretén crear una Co-
missió Interdepartamental de Prevenció de Riscos i Danys pro-
duïts per les espècies cinegètiques, amb l’objectiu d’equilibrar 
les poblacions i evitar conflictes. Esperem que prosperi i que 
realment sigui una comissió eficient i professional, formada so-
bretot per tècnica i caçadors (els de veritat, no els que només es 
dediquen a viure “del cuento” i a resoldre temes personals apro-
fitant que poden manar). La sort és que en tenim de molt bons, 
busquem-los i deixem-los treballar pel bé de la caça i del País. Si 
no ho fem així, tot seguirà igual o pitjor, perquè s’haurà creat 
un bolet més per a col•locar... Ja que comencem de nou, fem-ho 
bé, si us plau!

Un altre tema que s’hauria d’activar és el del relleu generacio-
nal, però passant d’entitats fantasmes que no deixen de ser ta-
padores d’altres entitats. Cal buscar gent compromesa de debò, 
sense afany de protagonisme ni falses posturetes, persones 
amb qualitats per a poder fer pedagogia de qualitat (divulgar el 
que és realment la caça i el seu món). Com he dit en diverses oca-
sions, falta divulgar amb coneixement l’activitat cinegètica a 
les escoles, acostant el món rural al jovent amb pedagogia real, 
només així aconseguirem una societat més plural, més tolerant 
i més rica culturalment parlant.

Ja per acabar, retallo un fragment de la primera editorial de Ci-
negeticat (setembre 2014) que vull tornar a compartir amb tots 
vosaltres:

“Amb aquest nou projecte, espero poder arribar al col•lectiu 
caçador del nostre País i marcar una tendència de caça ètica i 
respectuosa a les nostres contrades. A més, espero poder con-
tribuir a millorar la imatge del nostre col•lectiu de portes en-
fora, tot ensenyant la realitat del nostre dia a dia, aportant la 
documentació suficient per demostrar que la caça i els caçadors 
som necessaris i que som la peça clau per a la gestió de les espè-
cies cinegètiques. Cinegeticat ets tu, som tots!”

Molt bon any 2017, ple de bones i sobretot segures aventures  
cinegètiques!

Eduard Melero
Director
cinegeticat@cinegeticat.cat

Editorial
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Caça news
A fons
Becades nidificants? Sí, i tant!
Crònica del primer anellament de polls de becada a Catalunya

El 14 d’abril del 2016 vaig rebre una trucada que constituiria 
la primera baula d’una cadena que ens conduiria a l’anella-
ment, per primera vegada al nostre país, de dos polls de beca-
da. A l’altra banda del telèfon hi tenia en Marc Muñoz, perso-
na vinculada al Club de Caçadors de Becada i bon coneixedor 
de tot allò que fa referència a la natura en general i a la be-
cada en particular. En Marc em va explicar que, tot collint 
múrgoles, els seus ulls van topar amb uns altres, a dos metres 
escassos, que corresponien als d’una becada mimetitzada en 
un fons de fullaraca. Va treure el mòbil i la va fotografiar sen-
se que la becada abandonés el lloc.
Vaig contactar amb l’Edu Gutiérrez, responsable del Projec-
te Roding del CCB, perquè m’aconsellés. El Projecte Roding 
s’encarrega de fer un seguiment de la població de becades 
nidificants a la península Ibèrica i ja fa cinc temporades que 
es va posar en funcionament. Estimar la proporció de beca-
des que trien les nostres latituds per tirar endavant les seves 
pollades, així com poder determinar l’èxit d’aquestes, esdevé 
important per a la gestió racional de l’espècie. El Projecte va 
néixer amb aquest objectiu i per portar-lo a terme és indis-
pensable la col·laboració de voluntaris. La metodologia és 
ben senzilla: en primer lloc se seleccionen unes quadrícules 
d’1,6 km que corresponen a llocs teòricament favorables per 
a la cria de la becada. Un cop triada la quadrícula on es farà 
la prospecció, s’hi fan una sèrie de visites, preferiblement en 
absència de pluja o vent, almenys un parell durant el perío-
de d’abril a juny i d’una durada de 90 minuts al capvespre. Si 
s’està de sort, es pot observar el vol nupcial del mascle i sen-
tir el seu cant  (roding, en anglès, i croule, en francès).
El consell de l’Edu va ser clar: obtenir una autorització es-
pecial per utilitzar, si era necessari, gos de mostra, molestar 
la posta el mínim possible i fer l’intent de captura dels polls 
quan ja fossin una mica crescuts. La becada és nidífuga: els 
tres o quatre polls abandonen el niu tot just néixer i es mouen 
amb la mare per les immediacions. És per aquest motiu que 
pot esdevenir necessari el suport d’un gos de mostra. També 
necessitaríem l’autorització del titular de l’àrea de caça, que 
sempre es demana en el cas d’anellament d’espècies cinegè-
tiques.
La delegació catalana del CCB disposa actualment de quatre 
anelladors autoritzats en el marc del Projecte Beccat d’ane-
llament científic de becades. Aquest projecte està avalat per 
l’Oficina Catalana d’Anellament i compta amb la presència, 
a més dels quatre anelladors específics de becada del CCB, 
de tres anelladors experts de l’Institut Català d’Ornitologia 
i del Grup d’Anellament de Calldetenes-Osona. L’objectiu és 

compartir experiències i les dades relatives a l’anellament 
d’exemplars d’Scolopax rusticola. La metodologia que utilit-
zem habitualment per a la captura de becades és l’ús de focus 
i salabre en horari nocturn a les zones d’alimentació, prats 
i camps, bàsicament. Ocasionalment, els membres de l’ICO i 
del GACO també capturen becades amb xarxes verticals.
Per tant, ja disposàvem de l’autorització per anellar, però ens 
calia una autorització especial per ajudar-nos de gossos de 

mostra. Vam demanar-la a la Direcció General de Forests i a 
la Subdirecció General d’Activitats Cinegètiques i vam con-
tactar amb el titular de dues àrees de caça, aquell on hi havia 
el niu i el del costat, ja que la posta era a pocs centenars de 
metres del límit de l’acotat i podria ser que la pollada es mo-
gués de lloc i passés a l’àrea veïna. Mentre, en Marc Muñoz 
va fer una nova visita a la zona per comprovar l’estat de les 
coses. Era el 20 d’abril i la becada seguia al seu lloc, immò-

Per Santi Llorà, delegat a Catalunya 
del Club de Caçadors de Becades

1Si voleu participar en el Projecte Roding, consulteu el següent enllaç:
http://www.ccbp.org/es/roding.php?PHPSESSID=4a2e486eeeaf8aa288f775f0462bda06

2Per escoltar el cant nupcial del mascle de becada podeu consultar el web d’Adecana:
http://www.adecana.com/index.php?option=com_content&view=article&id=238&Itemid=385

El projecte Roding s’encarrega de fer 
un seguiment de la població de beca-
des nidificants a la península Ibèrica.
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bil: es confirmava que es tractava d’una 
posta i ja sabíem que, com a molt tard, 
en un parell de setmanes els polls hau-
rien d’haver nascut, ja que la incubació 
és de 21 dies. El divendres 6 de maig ens 

va arribar l’autorització especial: era 
vàlida per a tota la comarca i per a tot 
el maig. Ens vam coordinar per fer una 
sortida el diumenge 8. Ja feia tres set-
manes des que s’havia detectat la posta 

i, per tant, els polls ja haurien d’haver 
nascut. I si es té en compte que l’última 
visita havia estat el 20 d’abril, els polls 
ja podien tenir més de quinze dies.
Vam arribar a la zona a mig matí i plo-
via de manera intermitent. Vam deixar 
els gossos al cotxe i vam seguir en Marc 
fins al lloc. El niu estava en un vessant 

NE a 1.220 metres d’alçada, en unes an-
tigues i estretes terrasses que ara són 
un bosc mixt de trèmols, freixes, pi roig, 
pomeres boscanes, arç blanc i boix. El 
niu era al peu d’un arç blanc, amb una 
molt escassa coberta arbustiva de lliga-
bosc. D’entrada vam veure que els ous 
podien haver eclosionat, ja que s’obser-
vaven les closques. Hi havia un fons de 
niu remogut amb fragments petits i, al 
damunt, dues mitges closques. En ob-
servar més atentament les mitges clos-
ques, ens vam adonar que presentaven 
unes petites perforacions executades 
de fora cap a dins pel que semblava un 
bec molt fi. El fet que la closca no s’ha-
gués trinxat més indicaria que, proba-
blement, els forats s’haguessin fet men-
tre l’ou era sencer. Essent optimistes, 
també podria haver-se donat el cas que 
la resta d’ous haguessin eclosionat i 
aquest hagués estat depredat en restar 
sol al niu. A metre i mig del niu hi ha-
via un gratader de cabirol, i algun més 
en un radi de cinc metres. En les dues 
anteriors visites d’en Marc, aquestes 
marques de cabirol no hi eren. També 
es podia haver donar el cas que el ca-
prí hagués espantat la becada i alguna 
au ho hagués aprofitat per picotejar el 
niu. Un cop inspeccionat l’entorn més 
immediat del niu vam anar als cotxes a 
buscar un parell de gossos per fer una 
cerca un xic més àmplia, la qual no va 
donar fruit. La pluja no afavoria massa 
la tasca i vam decidir fer-hi una nova 
visita a poc que milloressin les condi-
cions meteorològiques.

El niu estava a la ves-
sant Nord Est a 1.220 
metres d’alçada.
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El què són les coses. Tres dies després, el meu whatsapp va co-
mençar a treure fum. Al facebook del CCB havien penjat una 
foto i un vídeo de dos nois amb polls de becada a les mans. Un 
d’ells, l’Albert Prats, era soci del Club i gràcies a la mediació de 
l’Àlex Cuadros vam poder contactar amb ell. L’Albert havia sor-
tit a collir bolets amb el seu company Josep Sayol i caminant 
per una pineda se’ls va aixecar una becada adulta amb un vol 
tot atropellat: del lloc on havia volat, diversos polls intentaven 
fer-se escàpols entre la vegetació. En van atrapar dos i van notar 
la presència d’un tercer. Es van fer unes fotos i van alliberar els 
polls mentre ho gravaven en vídeo. Pocs minuts després, un re-
clam agut per part dels polls va fer que la becada adulta tornés 
al lloc on havien alliberat els polls. Emocionats per l’experiència 
que acabaven de viure, van voler compartir la seva alegria pen-
jant les imatges a les xarxes socials. Això els va suposar alguna 
crítica per part de gent que considerava que no havien d’haver 
tocat el polls. Segurament la majoria hagués fet el mateix que 
ells, si bé el fet de fer-ho públic no es va encaixar de bona mane-
ra. La veritat és que l’Albert ens va confessar que en cap moment 
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Es van anellar 
dos polls. Ara 
caldrà fer-ne el 
seguiment!

li va venir al cap la possibilitat d’anellar 
els polls, però en contactar amb ell va po-
sar tota la bona disposició per acompan-
yar-nos al lloc. Per sort, la posta era a la 
mateixa comarca pirinenca, per la qual 

cosa l’autorització de què disposàvem era 
vàlida. Vam quedar per l’endemà.
Ja era mitja tarda del dijous 12 de maig 
quan vam arribar el lloc. A més de l’Albert 
i en Josep, érem tres anelladors del CCB 
i un anellador expert de l’ICO resident a 
la zona. Aquí ens trobàvem a més alçada 
(1.520 m), en un vessant orientat al NO 
ocupat bàsicament per pi negre, algun 
trèmol i un sotabosc constituït per clars, 
ginestes, alguna mata de romeguera i 
pins i branques de pins tombats en des-
composició. Vam entrar al bosc amb els 
gossos lligats i ens vam distribuir pel ves-
sant. Una estona després va sonar el mò-
bil. Era en Marc: li havia volat l’exemplar 
adult i tres polls havien sortit peonant i 
batent les ales en direccions diferents. Va 
poder atrapar-ne un i vam arribar on era 
per intentar capturar la resta. Sis perso-
nes i quatre gossos i els polls semblaven 
haver-se fos, només alguna mostra entre 
les ginestes. Però la recerca va donar un 
resultat inesperat: a cinquanta metres 
escassos d’on hi havia la pollada vam lo-
calitzar el niu. Tenia en comú amb el del 
cap de setmana anterior la base inferior 
amb petits trossos de closca i dues mitges 
closques. També tenia la forma ovalada, 
allargada en el sentit del pendent de la 
muntanya. En aquest cas era sota un pi i 
també la coberta arbustiva, de romegue-
ra, era molt lleugera. Vam decidir anellar 
el poll, prendre’n les dades i canviar de 
tàctica. Vam col·locar el poll sota un sa-
labre i ens vam allunyar uns vint-i-cinc 

metres. Poc després el poll va començar a 
reclamar amb un piulet agudíssim i llarg, 
i no va passar gaire estona que ja hi havia 
més d’un poll piulant. Vam decidir que un 
de nosaltres s’hi acostés amb molta cau-
tela per esbrinar d’on sortia la piuladis-
sa. Vam observar com entrava la becada 
adulta, com emetia un so i, per la seva ac-
titud, semblava agombolar un dels polls. 
L’altre poll piulava sota unes ginestes. En 
Joan Vidal, anellador expert de l’ICO, va 
escodrinyar per sota i el va localitzar. Tot 
seguit el vam anellar i vam prendre’n les 
mesures. Els polls pesaven 120 g, el seu 
bec superava lleugerament els 4 cm i de-
vien tenir poc més de quinze dies. Vam 
decidir que ja n’hi havia prou i no vam 
intentar anar pel tercer. Vam alliberar els 
dos polls junts i ens vam encaminar cap 
als vehicles amb el convenciment i l’ànim 
d’haver viscut quelcom irrepetible.
Sempre s’ha parlat de becades nidificants 
a Catalunya. Hi ha cites i gairebé cada 
any es donen notícies relacionades amb 
el tema. Però encara som lluny de quan-
tificar aquesta població i de conèixer els 
seu periple anual. L’anellament de polls, si 
va acompanyat de recuperacions, podria 
ajudar a respondre alguna pregunta, o 
a plantejar-ne de noves. Què hauran fet 
aquests polls quan hagin estat volan-
ders? Hauran passat l’estiu a la mateixa 
zona o se n’hauran anat una mica o força 
més al nord? I on passaran l’hivern? Al 
lloc on van néixer o més al sud? ¿...? Si una 
cosa té la becada és aquesta inesgotable 
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capacitat de generar preguntes. I en l’afany per donar-hi respos-
ta hi ha la nostra passió.
Voldria anomenar totes les persones que d’una manera o altra 
han participat també en aquest anellament:
• Els meus companys del Club i del Projecte Beccat, en Marc Pa-
gès (biòleg del CCB i coordinador del Projecte) i en Pere Clota, 
que van participar en l’anellament, i en Joan Pareja, que no hi 
va poder ser.
• Joan Vidal, anellador expert de l’ICO, que va col·locar les ane-
lles i que ha viscut amb nosaltres altres moments emocionants.
• Miguel Minondo, president del CCB, per confiar en la meva 
persona al capdavant de la delegació catalana, la qual cosa m’ha 
permès poder viure aquesta experiència.
• Edu Gutiérrez, responsable del Projecte Roding, per tenir-nos 
alerta.
• Ibon Telletxea i Rubén Ibáñez, del CCB, anelladors d’un bon 
nombre de les becades anellades a Espanya els últims anys, per 

l’empenta que ens van donar amb la seva presència quan es va 
iniciar el Projecte.
• Joan Aymerich i Miquel Gómez, anelladors experts de 
l’ICO-GACO, amb qui compartim experiències i sortides d’ane-
llament.
• Marc Muñoz, que ens va informar de la primera posta.
• Albert Prats i Josep Sayol, soci del CCB i company, que van lo-
calitzar la segona posta i ens van acompanyar al lloc.
• Els companys de CCB, Jose Palomo i Àlex Cuadros, que van fer 
gestions i ens van ajudar en els contactes.
• Raül Aymí, responsable de l’Oficina Catalana d’Anellament, 
per la seva confiança i aval.
• Carolina García, tècnica de l’Àrea d’Activitats Cinegètiques, pel 
tracte i la diligència a l’hora d’obtenir les autoritzacions.
• Els presidents de les tres societats de caçadors, que ens van auto-
ritzar a portar a terme l’intent d’anellament en la seva àrea de caça.
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Malaltia Edema
News

Modificació d’última hora de l’Ordre de Vedes!
Les pressions del col·lectiu caçador per a poder donar sortida als 
excedents de la carn de caça procedent de les seves captures, ha 
deixat al descobert molts buits legals que ja existien referent al 
destí final dels animals caçats, la qual cosa ha fet que la Direcció 
General de Forest hagi proposat una resolució per aclarir i en-
dreçar alguns  d’aquests procediments.
En aquest sentit,  el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca i Alimentació ha aprovat la RESOLUCIÓ ARP/2848/2016, de 13 
de desembre, per la qual es modifica la Resolució ARP/732/2016, 
de 16 de març.
Aquesta modificació a l’ordre de vedes 2016 -2017 inclou el se-
güent punt:  Modificacioresoluciocarn 19-12-2016 
12.18 En la pràctica de l’activitat cinegètica s’han d’adoptar les 
mesures sanitàries següents: 
a) Els caçadors o els responsables de les peces de caça destinades 
a la seva comercialització han de transportar sencers els exem-
plars de senglar sense realitzar cap manipulació, ni incisió o al-
tra actuació de similar naturalesa amb l’objectiu d’esbudellar-lo, 

treure’n extremitats, pell o qualsevol altra part de l’animal, fins 
als punts de reunió que determini el titular dels terrenys cinegè-
tics, fins als punts logístics de recollida o fins als establiments de 
manipulació de carn de caça.
A efectes de la present Resolució, es considera com a punt de re-
unió els indrets ubicats dins d’un terreny cinegètic (àrea de caça, 
reserva nacional de caça, zona de caça controlada o zona de se-
guretat) a on es mouen en primera instància els senglars caçats, 
per tal de ser examinats i, si escau precintats, i preparats per al 
seu transport fora d’aquest terreny cinegètic.
A efectes de la present Resolució, es considera com a punt logístic 
de recollida de senglars el lloc a on es transportin i recullin quan 
procedeixin de diferents terrenys cinegètics, per al seu trasllat 
posterior a un establiment de manipulació de carn de caça.
b) Aquesta obligació no s’aplicarà als exemplars destinats a auto-
consum ni als exemplars considerats trofeu de caça, en els quals 
la peça podrà ser traslladada sense els ullals i la part anterior del 
musell.

Des de principis de setembre d’aquest any (2016) han aparegut 
uns 75 senglars morts o malalts a la zona francesa del massís 
de la Albera (http://www.oncfs.gouv.fr/Espace-Presse-Actua-
lites-ru16/Nouveau-foyer-de-maladie-de-l-deme-massif-des-
amp-nbsp-ar1893). La mortalitat sembla afectar principalment 
individus joves, d’entre 4 i 6 mesos, amb una bona condició cor-
poral. També s’han vist afectats alguns adults i d’altres amb 
una baixa condició corporal. Els animals trobat malalts mos-
traven signes neurològics, com ara incoordinació, tremolors o 
fins i tot convulsions. La recerca efectuada pel SAGIR (Office 
National de la Chasse et de la Faune Sauvage ), conclou que es 
tracta de “la malaltia dels edemes”. Per arribar a aquest diag-
nòstic han estat necessàries anàlisis epidemiològiques, anato-
mopatològiques (necròpsies) i bacteriològiques.
No és la primera vegada que la malaltia dels edemes causa una 
mortalitat important de senglars a França. Aquesta malaltia ja 
va ser detectada a la localitat d’Ardèche, a la regió del Roine-Alps 
el 2013 (http://www.oncfs.gouv.fr/Reseau-SAGIR-ru105/Actua-
lites-sanitaires-SAGIR-2013-ar1578). Aquest episodi de mortali-
tat es va estendre des del juliol al desembre i s’ha repetit a la 
mateixa localitat els anys següents.
La malaltia dels edemes està causada per la proliferació a l’in-
testí de determinades soques del bacteri Escherichia coli (E.co-
li), que produeix una toxina coneguda com shigatoxina (STEC). 
Aquesta toxina passa al torrent sanguini, provoca danys a la 
paret dels vasos sanguinis i n’altera la permeabilitat, de mane-
ra que surt líquid a l’espai adjacent i dóna lloc a l’aparició dels 
“edemes”. En els animals que moren ràpidament (curs agut de 
la malaltia) és molt possible que no es vegi cap alteració a sim-
ple vista. Si l’animal presenta un curs de la malaltia més llarg, 
és possible veure els signes neurològics descrits anteriorment 
(a causa de l’edema cerebral), edema de les parpelles (veure la 
fotografia de l’ONCFS), edema al teixit subcutani i a l’intestí. El 
bacteri s’elimina a través de les femtes i per això el contagi és a 
través del consum d’aliment o aigua contaminada amb femtes 
(transmissió oro-fecal).

Des de finals d’agost ens han arribat rumors sobre una mortali-
tat similar de senglars de la part catalana del massís de l’Albera. 
No obstant això, no hem rebut cap animal per analitzar i, per 
tant, no s’ha pogut confirmar.
Recordeu
- No consumiu animals que presentin signes clínics de malaltia 
ni tampoc els doneu als gossos.
- Si trobeu animals malalts o morts, és important contactar 
amb el Cos d’Agents Rurals perquè puguin vehicular els ani-
mals a la Facultat de Veterinària a fi d’estudiar-los (SEFaS, Ser-
vei d’Ecopatologia de la Fauna Salvatge).
- No deixeu animals malalts morts al camp, ja que contaminen 
el medi i seran font de malaltia per a altres animals; en aquest 
cas, especialment per a altres senglars o per als porcs domès-
tics.
- S’ha de tractar com un bacteri potencialment zoonòtic (aquest 
potencial es determina al laboratori).
Servei d’Ecopatologia de la Fauna Salvatge (SEFaS).
Correu electrònic de contacte: sefas@uab.cat
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Salut animal

Captura científica d’animals salvatges

Les captures d’animals sal-
vatges amb finalitat d’estu-
dis científics han de garantir 
sempre el benestar animal.

Introducció

La captura científica d’animals salvatges no és un objectiu 
en sí mateix, sinó un mètode per a assolir altres finalitats. 
Molts estudis sanitaris es poden realitzar a partir de l’ob-
tenció de mostres d’animals caçats, gràcies a la valuosa 
i imprescindible col·laboració del col·lectiu cinegètic. En 
canvi, moltes dades i informació sobre la biologia, la repro-
ducció, la supervivència o l’evolució de malalties en espè-
cies d’animals salvatges, sigui a nivell individual o pobla-
cional, necessàries i essencials per a una correcta gestió de 
les poblacions d’animals salvatges, requereixen capturar 
animals vius. La captura científica i l’activitat cinegètica, 
doncs, comparteixen un mateix objectiu comú, aconseguir 
atrapar un animal, amb la diferència que la finalitat última 
de la caça és el trofeu, la carn o la pròpia acció cinegètica, 
mentre que en el cas de la captura científica l’objectiu úl-
tim és l’obtenció de mostres i identificació d’un animal viu, 
normalment per al seu alliberament i posterior seguiment.

Per a capturar animals salvatges amb la finalitat de rea-
litzar estudis científics, cal atenir-se a una sèrie de legis-
lacions, regulacions i normatives molt estrictes, a més 
d’acomplir uns requisits ètics relatius a la manipulació dels 
animals observant sempre el benestar animal i intentant 
causar el mínim patiment possible. Si un cop capturat l’ani-
mal salvatge pateix, això no només afectarà el seu benestar, 
sinó que també afectarà els estudis científics que es vul-
guin realitzar. A Catalunya, són d’aplicació la Llei 42/2007 i 
el Decret legislatiu 2/2008, i cal una autorització específica 
emesa pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, que caduca cada 31 de desembre i 
per tant cal sol·licitar-la anualment. 

Existeixen molts mètodes de captura d’animals salvatges. 
La majoria d’ells són adaptacions de sistemes tradicional de 
cacera utilitzats des de temps prehistòrics, modificats per a 
aconseguir capturar l’animal viu. Més recentment, l’apari-
ció de productes anestèsics ha permès la utilització de la te-
leanestèsia (o anestèsia a distància) per a capturar animals 
salvatges. Així doncs, els mètodes de captura d’animals sal-
vatges es poden classificar com a mètodes físics o mètodes 
químics (teleanestèsia). Amb l’aparició de les noves tecno-
logies, la majoria de mètodes de captura es poden automa-
titzar i activar a distància, cosa que en facilita la supervisió 
i redunda en una major seguretat dels animals capturats.

Mètodes físics
Els mètodes físics per a la captura científica d’animals sal-
vatges són molt variats, i la utilització d’un o altre depèn 
de molts factors, però sobretot de l’espècie a capturar. Cal 
recordar que estem parlant sempre de captura científica, 
en la qual els animals capturats s’alliberaran vius després 
d’obtenir les mostres o dades necessàries per a la realitza-
ció dels estudis científics.
Aus
Entre els mètodes de captura tradicionalment més utilit-
zats per a capturar aus cal esmentar les xarxes japoneses 
(anomenades mist-nets en anglès), les gàbies-trampa, i 
diversos tipus de paranys, com ara llaços o ceps. El tipus 
d’aus a capturar determinarà el mètode de captura a uti-
litzar. Així, les xarxes japoneses consisteixen en xarxes 
disposades verticalment disposades en zones de pas d’aus, 
i solen utilitzar-se per a capturar petits ocells passerifor-
mes; les gàbies-trampa, en les quals normalment es dispo-
sen esquers per a atraure els ocells que es pretén capturar, 
s’utilitzen per als ocells carnívors o oportunistes, com ara 

rapinyaires o còrvids; finalment, els ceps i els llaços es po-
den utilitzar principalment per a capturar aus estepàries. 
En aquest darrer cas, s’utilitzen llaços i ceps modificats res-
pecte als que s’utilitzaven tradicionalment per a caçar aus, 
amb l’objectiu de minimitzar les lesions provocades pel 
mètode de captura i assegurar que els animals puguin ser 
retornats a la natura amb totes les seves capacitats de so-
breviure intactes. Altres mètodes cinegètics tradicionals, 
com el parany o la lliga, típics de regions del sud de Cata-
lunya i el País Valencià, estan estrictament prohibits per 
la legislació europea (Directiva 79/409/CEE) i l’esmentada 
Llei 42/2007, donada la seva manca de selectivitat i la greu 
afectació per a l’estat de salut de les aus capturades, que im-
pedeix el seu alliberament a la natura sense conseqüències 
greus per a la seva salut.
Mamífers
Els mètodes de captura utilitzats per a realitzar estudis 
científics amb mamífers són encara més variats que els uti-

Per Jorge Ramón López Olvera, 
Gregorio Mentaberre, Ignasi Marco, 
Xavier Fernández Aguilar, Andreu 
Colom Cadena, Johan Espunyes 
Nozières, Raquel Castillo Contreras, 
Santiago Lavín
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Figura 1: Xarxes japoneses (mist-nets) disposades per a la captura i pit-roig atrapat. Fotografia: Isis Victoriano Llopis

litzats per a capturar aus, però poden 
ser classificats en cinc grans catego-
ries: llaços i ceps, xarxes, caixes-tram-
pa, tancats i teleanestèsia. En el cas 
dels mètodes de captura físics, és inte-
ressant diferenciar la captura pròpia-
ment dita de la immobilització. Així, 
segons el mètode de captura utilitzat, 
l’espècie a estudiar i els procediments 
que es vulguin realitzar, un cop captu-
rat l’animal físicament serà necessari 
realitzar una anestèsia dels animals 
capturats per a poder manipular-los 
amb seguretat i preservar el benestar 
animal.
Llaços i ceps
Els llaços i els ceps són possiblement 
el mètode més econòmic per capturar 
animals salvatges. Els ceps utilitzats 
per a la captura científica són modifi-
cats respecte als ceps cinegètics tra-
dicionals, amb recobriments i molles 
regulables que intenten mantenir la 
pressió necessària per a capturar els 
animals sense causar-los cap lesió. Ac-
tualment, però, i donada la dificultat 
d’arribar a aquest compromís, els ceps 
són menys utilitzats que els llaços per 
a la captura d’animals salvatges. Els 
llaços s’han utilitzat per capturar tant 
herbívors, com ara isards, com carní-
vors, com ara óssos i llops. Amb la fi-
nalitat de disminuir la possibilitat de 
lesions pel llaç, s’utilitza material elàs-
tic per a subjectar el llaç, de manera 
que quan l’animal intenti escapar no 
pateixi sotragades al membre atrapat 
al llaç. També és aconsellable evitar 
capturar amb llaç a l’hivern en zones 
d’alta muntanya, quan les baixes tem-
peratures poden provocar la congela-
ció del membre atrapat al llaç, i revi-
sar els llaços amb molta freqüència, 

de manera que els animals no puguin 
passar massa temps atrapats, cosa que 
augmentaria les possibilitats que es le-
sionessin. La incorporació de sistemes 
automàtics d’avís d’activació del llaç 
permeten atendre l’animal capturat 
immediatament i disminuir l’estrès i 
el patiment associat a la captura, amb 
la consegüent disminució del risc de 
lesions i millora del benestar animal.
Xarxes
S’ha utilitzat una gran varietat de xar-
xes per a capturar animals salvatges, 
amb tipologies i característiques molt 
diferents en funció de l’espècie que es 
vol capturar i el medi en el qual s’han 
de capturar els animals. Així, xarxes 
verticals de diferents alçades i diàme-
tres de malla es poden utilitzar per a 
capturar lagomorfs (llebres en camp 
obert o conills a les boques del cau) i 
ungulats (cabirols, isards, cabres sal-
vatges i fins i tot cérvols o senglars). 
El principi de les xarxes verticals és el 
mateix que el de les xarxes japoneses 
utilitzades per a capturar aus, amb la 
diferència que en aquest cas no es dis-
posen a l’atzar en zones de pas de les 
aus, sinó que van acompanyades de la 
realització de batudes que dirigeixen 
els animals cap a les xarxes. Les xar-
xes de caiguda són xarxes suspeses 
en l’aire sobre una superfície on prè-
viament s’han habituat a acudir als 
animals mitjançant algun atraient, 
normalment aliment. Un cop els ani-
mals es troben concentrats sota la 
xarxa, aquesta es deixa caure (sigui 
manualment o a distància, mitjançant 
tecnologia electrònica) sobre els ani-
mals, que hi queden atrapats. Un altre 
tipus de xarxes són les xarxes de canó 
i les xarxes disparades (net-gun). Les 

xarxes de canó són xarxes lligades a 
uns pesos als extrems, que són dis-
parats des de tubs disposats formant 
un angle respecte al terra, per sobre 
d’animals atrets a la zona mitjançant 
aliment o algun altre atraient. Les xar-
xes disparades es basen en el mateix 
principi, però en aquest cas els pesos 
no es disparen des d’un canó situat al 
terra sinó des d’un rifle d’aire compri-
mit. En aquest cas es realitza una per-
secució activa de l’animal fins a col·lo-
car-se just per sobre d’ell, normalment 
en helicòpter. La utilització tant de les 
xarxes de canó com de les xarxes dis-
parades és més aviat anecdòtica en el 
context europeu.
Caixes-trampa
Les caixes trampa són un dels mèto-
des de captura més versàtils, i s’han 
utilitzat per a capturar mamífers 
de pràcticament tots els principals 
grups d’espècies terrestres. Lògica-
ment, la mida, el tipus i el disseny de 
la caixa-trampa varia en funció de 
l’espècie que es pretén capturar. S’han 
utilitzat caixes-trampa per capturar 
des de micromamífers (rosegadors, 
musaranyes, etcètera) fins a ungulats 
(senglars, cabres salvatges, isards), 
passant per carnívors (guineus, gats 
salvatges, toixons, linxs, etcètera). Les 
variables a considerar en el disseny de 
la caixa-trampa inclouen la localitza-
ció (en què és imprescindible la col·la-
boració de caçadors i guarderia, grans 
coneixedors dels costums dels ani-
mals), el tipus de construcció (amb pa-
rets opaques o que permetin veure-hi 
a través), l’existència d’una o dues sor-
tides, l’esquer o atraient a col·locar-hi, 
etcètera. Depenent de la mida i les 
característiques de la caixa-trampa, 
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aquestes poden ser fixes o transpor-
tables.

Tancats
Els tancats o trampes de corral con-
formen el mètode de captura físic més 
aparatós i feixuc, i per tant el més 
complicat de desplaçar i transportar 
un cop instal·lat. Tot i així, també exis-
teixen tancats de diferents dimen-
sions i estructura, i alguns poden ser 
més fàcilment desmuntables i trans-
portables que d’altres. Les parets dels 
tancats poden estar fetes de xarxa, 
fusta o reixa. En el cas de les xarxes, 

aquestes parets poden estar recollides 
o plegades, per a facilitar l’entrada dels 
animals al tancat fent que desconfiïn 
menys, i desplegar-se quan l’operari 
activa el mecanisme de la trampa, si-
gui manualment o mitjançant tecnolo-
gies electròniques. Per a tots els mèto-
des de captura descrits, però sobretot 
per a les caixes-trampa i els tancats, 
cal haver planificat meticulosament 
amb anterioritat la manipulació que 
se’n farà dels animals un cop atrapats, 
és a dir, com es procedirà a la seva im-
mobilització i manipulació.

Teleanestèsia
La legislació espanyola estableix 
l’anestèsia d’animals salvatges com 
una atribució veterinària exclusiva. 
Així, el Reial Decret 1041/1997 esta-
bleix que els procediments anestèsics 
de fauna salvatge han de ser realitzats 
sota la supervisió d’un veterinari. Els 
desconeixedors de la matèria consi-
deren la teleanestèsia com la vareta 
màgica per a la captura d’animals sal-
vatges, el mètode de captura ideal que 
permet capturar tot tipus d’animals 
salvatges de manera eficaç, ràpida i se-
gura, però la realitat és molt diferent 

sinó totalment oposada.
Quan es planteja l’aplicació d’un pro-
tocol anestèsic en animals domèstics, 
normalment es recull informació so-
bre els antecedents del pacient i es 
realitzen una sèrie de recomanacions 
(com ara dejú previ a l’anestèsia) i 
anàlisis preanestèsiques. En canvi, 
en provar d’anestesiar un animal sal-
vatge no tenim cap més coneixement 
de l’animal que la seva espècie, el seu 
sexe i la seva edat i pes aproximats (i, 
de vegades, ni tan sols aquesta infor-
mació!). Per tant, l’anestèsia de fauna 

salvatge és el procediment anestèsic 
més complicat i arriscat que existeix, 
donat el desconeixement de factors es-
sencials per a realitzar una dosificació 
eficaç i alhora segura.
Mentre que per a manipular animals 
salvatges en captivitat l’anestèsia és 
una eina molt útil, un altre dels incon-
venients per a utilitzar-la amb ani-
mals salvatges en llibertat és el reduït 
radi d’acció que presenta. En la telea-
nestèsia d’animals salvatges, la dosi de 
fàrmac normalment s’administra per 
via intramuscular (a la cuixa o l’espat-
lla) mitjançant un dard anestèsic, que 
es pot disparar amb diversos enginys, 
essent els més habitual la sarbatana, 
la pistola anestèsica i el rifle anestèsic. 
Amb la sarbatana, el dard és impulsat 
per l’aire bufat per l’operari, mentre 
que la pistola i el rifle anestèsics nor-
malment funcionen amb aire compri-
mit, tot i que també poden fer-ho amb 
pólvora (sobretot els rifles). Afortuna-
dament, però, aquests antics rifles que 
funcionaven amb pólvora són cada 
vegada menys comuns, i predominen 
les pistoles i rifles d’aire comprimit 

que permeten regular més fàcilment i 
ràpidament la velocitat de sortida del 
dard i per tant la força de l’impacte del 
mateix en funció de la distància a la 
qual es trobi l’animal. Tot i que alguns 
fabricants anuncien una distància 
màxima teòrica d’administració del 
dard anestèsic de fins a 60-70 metres, 
per sobre dels 20-25 metres el risc de 
fallar és molt alt, amb el consegüent 
perill de causar lesions a l’animal si 
el dard impacta en una zona sensible 
i el cost econòmic en cas de destrucció 
del dard i/o malbaratament de la dosi 
anestèsica. Aquesta alta probabilitat 
d’error a una distància comparativa-
ment més curta que amb un rifle ci-
negètic es deu no només al mètode de 
propulsió del projectil, sinó també a les 

Figura 3: Llaços i cimbells disposats per a la captura d’aus estepàries, en aquest cas sisons. 
Fotografía SEFaS.

Figura 4: Col·locació d’un llaç en un pas per a capturar isards (esquerra) i mecanisme d’activa-
ció del llaç (dreta). Fotografía SEFaS.

Llaços, ceps, xarxes, 
caixes-trampa, tan-
cats, teleanestèsia,... 
són alguns dels mè-
todes de captura.
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diferències entre 
una bala i el dard. 
El dard, en ser més 
gran que una bala, 
té més caiguda, es 
veu més fàcilment 
afectat pel vent i és 
més visible, fet que 
de vegades permet 
als animals esqui-
var-lo quan el dard 
ja ha sortit del rifle 
i es troba en ple 
vol. A més d’un 
mètode de captu-
ra, la teleanestèsia 
pot ser també una opció per a la manipulació postcaptu-
ra d’animals salvatges capturats físicament amb un altre 
dels mètodes de captura descrits, especialment per a les 
caixes-trampa i els tancats. És a dir, un cop l’animal està 
capturat dins l’enginy, es pot optar per immobilitzar-lo 
físicament, però també es pot procedir a anestesiar-lo. 
Aquesta darrera sol ser la millor opció en molts casos, i és 
pràcticament obligatòria en el cas d’animals potencialment 
perillosos per a l’ésser humà.
Com decidir el mètode de captura d’animals salvatges?
Com acabem de veure, existeix tot un ventall de possibili-
tats per a intentar capturar animals salvatges, amb les se-

ves
corresponents variacions. Cap mètode no és el millor per a 
totes les situacions, sinó que dependrà de les circumstàn-
cies particulars de cada cas.
Espècie
L’espècie és determinant en l’elecció del mètode de captura. 
La teleanestèsia, per exemple, serà necessària en cas de vo-
ler capturar i manipular animals salvatges perillosos per a 
l’home o molt sensibles a l’estrès de captura; algunes espè-
cies no entraran en caixes-trampa; etcètera.
Capacitat per a capturar grups
Per a la realització d’estudis poblacionals, de reproducció, 
etològics o sanitaris pot ser necessari capturar animals re-
lacionats familiarment o socialment. En aquests casos, cal 

utilitzar mètodes de 
captura que perme-
tin capturar grups. 
Les xarxes i els 
tancats són mèto-
des col·lectius, que 
permeten capturar 
grups grans d’ani-
mals, mentre que 
els llaços i la telea-
nestèsia són mèto-
des de captura indi-
viduals. Quant a les 
caixes-trampa, tot 
i que puntualment 
poden permetre la 

captura de més d’un individu, conceptualment es conside-
ren més aviat mètodes de captura individuals.
Rendiment
El rendiment d’un mètode de captura es mesura com el 
nombre d’animals que es poden capturar amb aquest mè-
tode. Ara bé, el nombre d’animals capturats s’ha de posar 
en relació a l’esforç realitzat (nombre d’animals capturats 
per dia o per hores dedicades a la captura), el personal que 
s’hi dedica (nombre d’animals capturats per persones que 
hi han treballat o per persones i dies, per a avaluar global-
ment l’esforç) i el cost econòmic de capturar cada animal 
(considerant el cost del personal que s’hi dedica). Normal-
ment el rendiment és major en els mètodes de captura 
col·lectius (xarxes i tancats) que en els mètodes de captura 
individuals (caixes-trampa, llaços i teleanestèsia). La con-
trapartida, però, és que si volem aprofitar aquest avantat-
ge de poder capturar molts animals, necessitarem també 
molt personal per a poder atendre els animals capturats 
adientment. Alguns mètodes de captura col·lectius es po-
den utilitzar amb poc personal si es decideix capturar pocs 
animals, perdent l’avantatge de l’alt rendiment d’aquests 
tipus de mètodes de captura. Això es pot fer en els mètodes 
de captura col·lectius que poden ser activats per l’operari 
(alguns tancats i xarxes de caiguda), però no per exemple 
amb xarxes verticals, en què el nombre d’animals que es 
pot arribar a capturar és imprevisible i cal, doncs, estar pre-
parat en cas que se n’atrapin molts.
Cost
A més de l’esforç necessari per a capturar un animal i del 
càlcul del cost en temps de treball, un altre factor determi-
nant en l’elecció del mètode de captura d’animals salvatges 
és la inversió en el propi material del mètode de captu-
ra. Evidentment, els llaços són el sistema de captura més 
econòmic. Les xarxes verticals i la teleanestèsia tindrien 
un cost superior, i en el cas de la teleanestèsia hem de tenir 
en consideració que, a més, per a cada operació de captura 
caldrà afegir el cost dels fàrmacs anestèsics que s’utilit-
zaran (i que es malbarataran en cas de fallar amb el dard). 
Finalment, les caixes-trampa i els tancats són els mètodes 
de captura amb el cost més alt, depenent sempre de la seva 
mida i del material del qual estiguin fets, i poden arribar a 
requerir una inversió inicial realment alta, sobretot en el 
cas dels tancats.
Adaptabilitat
L’adaptabilitat d’un mètode de captura es defineix com la 

Figura 5: Xarxes verticals disposades per a la captura de cabirol (esquerra), isard (centre) i 
cabra salvatge (dreta). Fotografía SEFaS.

Figura 6: Xarxa de caiguda disposada per a la captura d’isards alpins.
Fotografía Elsa Jourdain.
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seva capacitat per a poder ser utilitzat en diferents situacions 
i contexts i la seva facilitat per a ser muntat, desmuntat i 
transportat, i va associada al cost inicial del mateix. Normal-
ment, com més inversió requereix, menys adaptable és un 
mètode de captura, i al contrari; els mètodes de captura més 
econòmics i senzills són més versàtils. Així, els tancats serien 
el mètode de captura menys adaptable, mentre que teleanes-
tèsia i llaços serien els més adaptables, seguits per les xarxes, 
tant les verticals com les de caiguda. Quant a les caixes-tram-
pa, de nou la seva adaptabilitat depèn de les dimensions, ja que 
existeixen caixes-trampa portàtils i d’altres tan grans que són 
fixes. L’adaptabilitat pot ser un factor important a l’hora de 
triar un mètode de captura o no, en funció de l’objectiu de la 
captura. Per exemple, un grup de recerca o una empresa que 
pretengui prestar serveis de captura a diverses institucions 
i associacions haurà d’optar per mètodes de captura adapta-
bles, que els permetin fer front i donar resposta a diferents 
exigències, situacions i localitzacions geogràfiques. En canvi, 

els projectes i estudis que impliquin captures a llarg termini 
en un mateix indret, sigui per a recerca o amb objectius de ges-
tió, sí que poden justificar una gran inversió en un mètode de 
captura poc adaptable.
Selectivitat
La selectivitat es pot definir en dos nivells diferents: en primer 
lloc, la selectivitat d’espècie, és a dir, la capacitat del mètode de 
captura de capturar individus d’aquella espècie en concret; en 
segon lloc, la selectivitat individual, és a dir, la capacitat del 
mètode no només de capturar animals d’una espècie en con-
cret, sinó exactament l’individu que es pretén capturar, d’un 
determinat sexe i edat o amb unes característiques determi-
nades.

Tal com acabem de veure, alguns mètodes de captura són 
selectius, altres poden ser-ho o no, i altres no ho poden ser 
mai. Per definició, només els mètodes de captura activats per 
l’operari o capturador són selectius. Així, els llaços i les xarxes 
verticals mai no poden ser selectius, mentre que la teleanes-
tèsia és selectiva per la seva pròpia naturalesa. Quant a les 
caixes-trampes i els tancats, no són selectius quan es disparen 
de manera automàtica, però sí que ho són si la trampa és dis-
parada per un operari que determina el moment de realitzar la 
captura, i per tant decideix els animals que es capturen.
Després de la captura 
La responsabilitat sobre els animals no termina un cop 
aquests han estat capturats. Recordem que la finalitat de la 
captura científica és registrar dades, obtenir mostres i/o mar-
car individus per a realitzar estudis, aconseguint alliberar 
els animals de nou al medi amb plenitud de facultats i amb el 
màxim de possibilitats de sobreviure. Per tant, al llarg de tota 
la manipulació de l’animal que es produeix entre la captura 
i l’alliberament cal assegurar el màxim de benestar animal i 
eficàcia en els procediments a realitzar. Per a aconseguir això, 
cal tenir establerts estrictes protocols de manipulació que 
minimitzin el temps que l’animal ha d’estar capturat i assegu-
rant, però, l’obtenció de totes les dades i mostres necessàries. 
Aquests protocols poden incloure l’administració de fàr-
macs anestèsics o tranquil·litzants, però no necessàriament. 
Aquests fàrmacs no són productes màgics que eliminin tot el 
patiment de l’animal salvatge en trobar-se capturat, i per tant 
la seva administració no ens ha de fer oblidar que hem d’acom-
plir igualment amb un estricte protocol de manipulació i evi-
tar circumstàncies que augmentin el patiment de l’animal, 
com ara sorolls excessius, tocar-lo, o fins i tot una proximitat 

física innecessària. 
Conclusió   
Com a resum, no existeix un sol mètode ideal per a capturar 
animals salvatges, sinó que l’elecció depèn de molts factors. 
Cal, per tant, personal amb experiència i legalment acreditat 
i autoritzat per a dur a terme captures d’animals salvatges en 
viu, tant per al procediment de la captura com per a la seva 
manipulació posterior fins a l’alliberament. 
El Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge (SEFaS) de la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) té més de 25 anys 
d’experiència en aquestes tasques, i ofereix un servei d’as-
sessorament a institucions públiques i privades així com a 
particulars.

Figura 7: Caixa-trampa tipus Sherman per a la captura de microma-
mífers (rosegadors, petits insectívors...) plegada (esquerra) i activada 
(dreta). Fotografia SEFaS.

Figura 8: Caixa-trampa per a capturar carnívors (esquerra) i guineu atrapada en una caixa-trampa (dreta). Fotografia SEFaS.
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Figura 9: Caixa-trampa disposada per a capturar porcs senglars (esquerra) i porc senglar femella amb raions capturada dins una caixa-trampa 
(dreta). Es pot observar com se li ha administrat un dard anestèsic per a facilitar la manipulació postcaptura. Fotografia SEFaS.

Figura 10: Exterior (esquerra) i interior (dreta) d’una caixa-trampa disposada per a la captura de cabra salvatge. Fotografia SEFaS.

Figura 11: Tancat per a la captura de porc 
senglar (esquerra) i porc senglar immobilit-
zat físicament a la sortida del tancat (dreta).
Fotografia SEFaS.
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Figura 12: Tancats disposats per a la captura de cérvol. Fotografia SEFaS.
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Dr. Calibre

Els elements
de punteria
de l’arma

Aquest és un capítol molt important 
sense el qual seria molt difícil encer-
tar qualsevol objectiu, tant en pràc-
tiques de tir com de cacera. Tenir els 
elements de punteria ben graduats és 
cabdal sinó serà molt difícil aconse-
guir que el tret vagi al lloc on es desi-
tja, cosa que crea a la vegada una si-
tuació de perill que pot ser molt greu 
per a tothom.
Normalment, però no sempre, les ar-
mes vénen del fabricant amb algun 
element de punteria, −la correspo-
nent alça i el punt de mira−, però tam-
bé n’hi ha que no en porten perquè es 
preveu que el comprador hi posarà 

un visor ja sigui telescòpic per tirar a 
majors distàncies, o de punt vermell 
o bé hologràfic, per a tirs a mitja dis-
tància, que permeten, amb la pràcti-
ca adequada, una encarada més ràpi-
da; en aquest cas s’anomenen fusells 
VARMINT.
Sigui quin sigui el sistema de pun-
teria que porti l ’arma, normalment 
s’hi pot adaptar el que ens faci més 
gràcia, però cal tenir present sempre 
que ha d’estar ben centrat per assolir 
els resultats esperats i, tal com he re-
marcat abans, evitar possibles i dolo-
roses situacions mai desitjades.
Per a tots aquestos elements el lloc 

més adient per posar-los a tir i ben 
centrats és un camp de tir, que acos-
tumen a disposar d’unes proteccions 
i sistemes de seguretat que difícil-
ment trobarem a la naturalesa. Els 
clubs propietaris d’aquestes instal·la-
cions, normalment, ja sigui a través 
d’algun armer autoritzat de la zona 
o d’algun soci, permeten centrar-los 
seguint alguns requisits i normes 
elementals.
Referent als visors en general, siguin 
del tipus que siguin, és aconsella-
ble aprendre a tirar amb els dos ulls 
oberts perquè així és més fàcil seguir 
la trajectòria de la peça, tot i que no 
és imprescindible ni indispensable, 
però cal provar-ho. També va bé el 
costum generalitzat de guinyar l ’ull; 
per tant, tothom ha d’adoptar el sis-
tema que li sigui més còmode i pràc-
tic i s’adapti més a la seva forma de 
tirar a fi d’obtenir en cada ocasió els 
millors resultats.
Els visors de punt vermell i hologrà-

Cada caçador decidirà quin element de punteria posar 
a l’arma: visor, alça, punt vermell,... però en qualsevol 
cas, s’haurà de posar a tir per centrar-lo correctament.

Per Ricard Marquèsç
Fotos: Pep Caelles (Armeria Solsona)
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fics són semblants i a la vegada diferents, cap d’ells no 
tenen augments i permeten amb la pràctica adequada ser 
molt efectius sobretot en distàncies mitges, entre pocs i 
cent metres, cosa que no vol dir que no vagin bé, però ja 
costa més d’encertat; llavors aquí el que compta són les 
habilitats de cada persona. Molts caçadors de senglar els 
han adoptat per als seus fusells i també es munten sobre-
tot en escopetes semiautomàtiques amb un resultat molt 
efectiu. Tots dos tipus són molt adequats, sobretot per 
a les zones en què generalment es mou el senglar a casa 
nostra, normalment terrenys emboscats i bruts i amb dis-
tàncies de tir no massa llargues; a més, si passa per algun 

lloc de tir més llarg, també va bé.
Els visors telescòpics es classifiquen, en funció del aug-
ments, en fixes i variables. Tots ells estan pensats per 
a tirs a major distància que els anteriors, cosa que no 
vol dir que en trajectòries curtes no siguin efectius. Els 
anomenats de batuda, acostumen a tenir entre 1.1 a 4 o 6 
augments, si són dels variables, i permeten en cada cas 
variar-los en funció del lloc on cacem i de la distància a 
la qual haguem de tirar. Els fixes acostumen a tenir de 
3 a 5 augments i no permeten canviar-ne el nombre; per 
caçar són suficients, ara bé, per a tir n’hi ha des de 8 a 80, 
sempre en funció de les prestacions requerides i les dis-
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Un hologràfic o un punt vermell aniràn molt bé per a efectuar 
trets a curta distància (per exemple fins a 50 metres) ja que 
ajuden a captar ràpidament l’animal.

tàncies a què haguem de tirar.
Dins els d’augments variables hi ha una gama molt alta 
en variació d’augments, des de 2-3 a 8-10-12 els més co-
rrents per a la caça, a distàncies normals entre 50 a 200 
metres i a partir d’aquí ja entrem en els de més augments, 
com els de 5 a 15, 5 a 25, etc., que ja són de més altes pres-
tacions i per a fusells per fer trets a més llarga distància, 
com per exemple monotirs, per aguaits a alta muntanya, 
etc. Per a d’altres modalitats i sobretot per a tir de preci-
sió, hi ha visors amb un gran nombre d’augments, de 25 
en endavant fins a 80, però aquests ja són molt específics.
El que és molt important en tots els cassos és que siguin 
molt lluminosos, cosa que ve determinada per l ’obertura 

davantera del tub que ajuda que entri més llum, i tam-
bé en bona part i cabdal, la bona qualitat del vidre de les 
lents, combinacions que vénen fixades en cada cas pel fa-
bricant, sempre en funció de les prestacions amb què es 
vulgui dotar el visor. Hi ha visors amb una obertura de 25 
o 32 mil·límetres amb molta més lluminositat que alguns 
amb tub davanter de 40 mil·límetres o més.
Per dir-ho d’alguna manera, de visors n’hi ha de tanta 
gamma i tan específics al mercat per a cada cas que en 
ocasions es fa difícil trobar el més adequat o polivalent 
per a les nostres necessitats, cosa a la qual hem de sumar 
la gran varietat de prestacions i preus. Jo aconsellaria 
que abans de comprar-ne un de qualsevol, miréssiu amb 
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deteniment per a què el volem. Un cop ho tingueu clar, 
acudiu a un bon professional, sigui òptic o armer, i deixeu 
que us acabi d’aclarir els dubtes que tingueu. Al final po-
seu-hi el més adequat, cosa que revertirà sens dubte per-
què en gaudiu al màxim. 
Un capítol a part és el tipus de retícula adequada, de la 
qual hi ha molts tipus i models (de creu, de punt, amb 
il·luminació, etc.), i que no crec convenient parlar-ne en 
aquest article perquè seria un tema tan extens i llarg que, 
com es diu sovint, podríem acabar tard. Sols falta fer l ’in-
cís, que crec que també és rellevant, que el preu s’adeqüi 
a la vostra butxaca, perquè un bon visor és car i comprar 
dues vegades, encara ho pot ser més.
No parlaré de cap marca ni de cap model, però sí que crec 
que he de dir que un bon visor ha d’anar acompanyat 

El visor normalment s’utilitza 
per a efectuar trets “de ciru-
gia”, ja que depenent els aug-
ments que tingui, pot ajudar a 
col·locar el tret allà on un vol, 
amb un bon recolzament.
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d’unes bones fixacions o muntures 
adequades, siguin fixes o desmunta-
bles, i que en cas que siguin d’aques-
tes últimes, assegureu-vos que en 
tornar a muntar el visor a l ‘arma no 
hagi variat en absolut el centrat ni el 
punt d’impacte del tret. 
També hi ha una gran varietat de 
qualitats, prestacions, tipus i preus, 
en què els uns sense els altres no aju-
den a treure el rendiment idoni del 
muntatge. Com sempre, ja que estem 
parlant d’un conjunt, tot ha d’anar en 
concordança ‒fusell, visor i muntu-
res‒, sinó pot resultar un pastel molt 
difícil de digerir que a la vegada farà 
que sigui molesta una cosa que nor-
malment es fa per a gaudir.
Els visors hologràfics i de punt ver-
mell generalment solen ser més as-
sequibles de preu que els òptics, tot 
i que al mercat hi ha una gamma 
molt extensa, tant en qualitats com 
en preus, determinats per la cons-
trucció, ja siguin de tub o de panta-
lla, prestacions, etc. No solen tenir 
augments i quan un s’hi acostuma 
és un bon complement per a tot ti-
pus d’arma ‒sobretot per a la caça 
de senglars, cérvols, daines, cabirols 
i similars‒, tot i que ja es comença a 
veure algun muntatge per a la plo-
ma o el pèl, no sé amb quina efecti-
vitat però suposo que també pot ser 
bona. Crec que el millor és allò a què 
cadascú s’adapta, al seu estil i forma 
de tirar. El que sí vull especificar al 
respecte és que sigui quin sigui el sis-
tema de punteria que feu servir, l ’ im-
prescindible perquè funcioni és que 

ha d’estar ben centrat i posat a tret, 
si no és així serà del tot dificultós en-
certar cap peça de caça.
Les armes que porten sistemes de 
punteria fixes no permeten cap 
correcció, normalment vénen ben 
deixades de fàbrica, però son molt po-
ques les que hi ha al mercat d’aquesta 
factura si ens referim a fusells, amb 
l ’excepció de les escopetes de caça, 
plat, etc. Les que els porten mòbils, 
que solen ser la majoria, en alguns 
casos permeten corregir a través de 
l ’alça, altres ho fan pel punt de mira 
i moltes per ambdós elements. Nor-
malment arriben ben deixades de 
fàbrica i sols calen petits retocs, en 
funció del tipus de munició a emprar.
Els muntatges de visors, tant si son 
òptics com hologràfics, requereixen 
el centrat, atès que són elements afe-
gits a l ’arma. Les muntures, a part 
dels tipus, també poden tenir dife-
rents alçades; per a un visor de tub, 
generalment conegut com de batuda 
i també els de punt vermell, perme-
ten les més baixes, en canvi els visors 
de campana, requereixen les mitges 
o les més altes. També compta que 
alguns fabricants tenen un tipus 
específic de muntura per a les seves 
armes, cosa que en condiciona, en 
part, l ’elecció, motiu que no ens ha de 
preocupar perquè tots ells fan unes 
gammes que permeten muntar qual-
sevol tipus de visor. Per altra banda, 
els fabricants de visors també en fan 
per a poder adaptar-se a les diferents 
variants de muntures que cada fabri-
cant pugui fer per a les seves armes. 

L’elecció d’un muntatge amb muntu-
res estàndard pot requerir algun me-
canitzat, cosa que al final també pot 
representar un cost més a afegir.
A l ’hora de centrar qualsevol tipus 
de visor, al mercat hi ha uns aparells 
molt pràctics, anomenats col·lima-
dors, que no serveixen per centrar 
definitivament el visor però sí que 
ajuden a fer una primera aproxima-
ció al tret, cosa que facilita en gran 
manera aquesta tasca perquè, com 
hem dit abans, no és gens fàcil posar 
al seu lloc un element sobreposat a 
l ’arma, de la qual, a més, volem tenir 
ja sigui el punt o la retícula corres-

És aconsellable 
comprovar periò-
dicament (almen-
ys 2 cops durant 
la temporada) 
l’efectivitat dels 
elements de pun-
teria de l’arma en 
un camp de tir.
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ponent com a referència per encertar la peça o l ’objectiu 
que volem obtenir, sense lo qual no serviria de res el fet 
de posar el millor visor o el muntatge a l ‘arma, sense la 
posada al punt. Els més usuals acostumen a ser els de ba-
rreta i els de làser que per a cada calibre han de ser els 
del calibre adequat. També hi ha altres aparells però són 
poc usuals i molt sofisticats, cosa que fa que no estiguin 
a l ’abast de tothom i tampoc no són tan necessaris per fer 
aquesta primera aproximació a la qual caldrà acabar de 

posar a tret en tots els casos, amb trets reals.
Sols espero que amb tots aquests consells aconseguiu que 
la vostra arma, ja sigui en caça o en tir, faci blanc sempre 
en el lloc adequat, i no sigui mai motiu d’una indesitjable 
i dolosa situació pel fet de tenir-la mal centrada i que a 
la vegada, malauradament, us comportaria molts proble-
mes no solament a vosaltres. Sempre us lamentaríeu de 
no haver resolt una cosa tan elemental.
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SERRACANYA 
PARADÍS DEL CAÇADOR

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

- Camp de tir al Plat de sempre: 17 plats a 2,5€
- Camp de tir al Plat Nou: 25 plats a 5€
- Zones de caça individuals o en grups.

- “Ojeos a la carta”
- Recorregut de caça: 6€

- Classes particulars o en grup de tir impartides per         
Marcelo Clavero.

- Camp de tir amb arc: amb movioles, nòria, dianes 
volumètriques, tir al plat amb arc,... a un preu de 15 € 

per persona i dia per usar les instal·lacions.
- PAINT-BALL (boles de pintures): disposem de tot l’equip 
necessari i de diferents escenaris per realitzar l’activitat.

Opció A: Partida + esmorzar per 30 €
Opció B: 2 Partides + esmorzar + Dinar per 50€

- Poblat Medieval: Un escenari espectacular enmig del 
bosc, amb serveis de l’època i destinat a grups que 

vulguin passar una bona estona o una estada més llarga i 
viure com es feia abans, recreant-se en la història! El 

lloguer del camp és de 5€ per jugador i dia.
- AIR SOFT: en diferents escenaris, una aventura 

inoblidable. El lloguer de l’escenari 
és de 5 € per jugador i dia.

- Despedides de solters/es, Festes d’aniversari, Dinars 
Familiars, Allotjament...

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

Fem el servei a la carta perquè quedis satisfet!

{

{
PREU DE LES PECES

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

SERRACANYA.COM

SOLSONA

BARCELONA

CARDONA

MONTMAJOR

L’ESPUNYOLA

BERGA

SERRACANYA

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



2 ESCENARIS 
ESPECTACULARS 
AL BELL MIG
DE LA NATURA...

...ON ES POT VIURE 
COM ABANS I ON 
LA IMAGINACIÓ 
NO TÉ LÍMITS.

IDEAL PER A GRUPS I PER PASSAR
UNA ESTADA DIFERENT!

DEMANA INFORMACIÓ I ELABORA
LA TEVA PRÒPIA AVENTURA.

DEMANA EL NOU CALENDARI D'ENGEGADES
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La reserva

El primer dia de l’any, com és habitual després de la revetlla, és 
un dia boirós. A fora, a través de la finestra, fa un matí radiant i 
el sol il·lumina el paisatge daurat dels camps nevats i els boscos 
que envolten la meva casa. Més enllà, es veuen les imponents 
muntanyes blanques que retallen la seva silueta en el blau del 
cel. La boira la tinc a dins del cap...
Ahir vaig donar la benvinguda al nou any envoltat d’amics, 
molts d’ells caçadors. Les bones viandes acompanyades de vins 
i caves del país van fer que la vetllada fos inoblidable, tot i que 
hi ha alguns detalls que ja no recordo.
Avui no sortiré a caçar malgrat ser festiu i, per tant, podria fer-
ho sense cap problema. Prefereixo quedar-me a casa, relaxat 
amb l’escalf de la llenya que crema a la llar, tot recordant els 
desitjos que ahir vam demanar els meus amics caçadors i jo per 
al nou any 2017.
Per unanimitat, el primer brindis de la nit el vam dedicar a 
l’ànsia per al reconeixement i la tolerància per part de tota la 
societat envers l’activitat cinegètica. Tots havíem estat testi-
monis de com la nostra afició ha anat perdent el respecte que 
es mereix i que, en poc temps, s’ha convertit en una activitat 
gairebé tabú. Cadascun dels meus amics caçadors relatava 
situacions viscudes amb angoixa referents al menyspreu i el 
rebuig social que pateix la caça. El nostre brindis va ser sincer 
i les copes plenes de bon cava dringaven amb el desig que els 
caçadors siguem reconeguts i acceptats de la mateixa manera 
que ho són ciclistes, boletaires i alpinistes.
Vam parlar de la tradició, de les noves generacions i dels canvis 
evidents que ha experimentat la caça amb el pas dels anys. En 
aquell moment estàvem gaudint del segon plat del sopar: ca-
birol al forn amb castanyes i melmelada de nabius. Els meus 
amics més vells recordaven que el cabirol no era gens conegut 
i que, al principi, quan van aparèixer els primers exemplars, 
tothom els rebutjava perquè esguerraven les caceres de porc 
senglar que, aleshores, era la principal afició de la majoria de 
caçadors del Pirineu. Ara, un cop comprovat que si els gossos 

estan ben ensinistrats, el cabirol no suposa cap problema, to-
thom, joves i vells, coincidim que és una espècie amb molt fu-
tur que ens proporciona grans experiències cinegètiques. Una 
cosa similar passa amb els cérvols i les daines. La conversa 
s’animava i el segon brindis va ser dedicat a les noves espècies, 
a la varietat i la diversitat que podem gaudir a les nostres co-
marques de muntanya.
Un sopar de Cap d’Any es digne de més d’un segon plat; cal do-
nar la benvinguda al nou any amb tota la consideració que me-
reix. Així doncs, vam canviar la cassola buida del cabirol per 
una bona safata de perdius roges amb cols de Brussel·les. Ens 
vam posar a devorar aquella exquisidesa i, mentre anàvem es-
curant aquells petits ossets i escopint alguns perdigons ama-
gats entre la carn dels ocells, la conversa va variar cap a terren-
ys més seriosos. Un dels temes més polèmics va ser el preu de la 
caça. Els companys més vells es queixaven de com havien pujat 
les tarifes dels permisos en els darrers temps. ”Ara -deien-‒no 
podem anar a caçar isards ni cabirols fora del municipi, només 
ens resten el permisos locals”. Els joves estaven d’acord amb 
aquesta afirmació i hi afegien les despeses del viatge i la ma-
nutenció que suposa anar a caçar en una altra zona llunyana. 
Alguns deien que la caça major s’havia convertit en una acti-
vitat d’elit, només a l’abast dels senyoritos i mentre deien això 
em miraven a mi, sabent que jo, que guiava aquest tipus de 
caçadors a la Reserva de Caça, corroboraria aquesta afirmació. 

Per Daniel Olivera (text i fotos)
Guarda de Reserva de Caça.

1 de gener del 2017

Brindem pel reconeixement i 
respecte de l’activitat cinegètica 
per part de la societat.
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El millor de tot és poder estar 
junts i gaudir de la caça
sense enveges ni rancors.

Amb la panxa ben plena i el pap ben moll, la xerradissa anava 
guanyant intensitat i les opinions començaven a ser incisives. 
N’hi havia que deien que la gent dels pobles, com a propieta-
ris dels terrenys, haurien de poder caçar de franc i sense límit. 
D’altres, em retreien que la Reserva reduïa les Àrees Privades 
de Caça i es quedaven ofegats, sense territori. Un va comentar 
que s’hauria de restringir el pas als caminants, ciclistes i visi-
tants i delimitar zones exclusives per a la caça, per evitar riscos 
i perquè els caçadors som els únics que paguem per exercir la 
nostra activitat en el territori. Un altre, caçador i pagès, afirma-
va que ell, per protegir els seus conreus hauria de tenir dret a 
caçar porcs i cérvols en qualsevol moment de l’any i sense per-
mís. Un altre s’aixecava de la cadira, tot irat i amb el dit dret, 
cridant que en el nostre terme només haurien de poder caçar 
la gent del poble. Un altre li retreia aquestes paraules dient que 
ell podia convidar a caçar qui volgués...
La cosa anava desbordant-se i, si no fos per les dones, hauríem 
acabat mig barallats. Per sort, enmig d’aquell guirigall de crits 
i retrets, les dones van treure els pastissos i les begudes dolces 
mentre ens deien que semblàvem una colla de nens petits. Una 
d’elles, va iniciar un brindis amb la darrera ampolla de cava 
que quedava i, aixecant la copa, va dedicar-lo a l’amistat entre 
caçadors, que el millor de tot era poder estar junts i gaudir de la 
caça sense enveges ni rancors.
Allò va servir per calmar el galliner i vam sortir tots a fora per 
escoltar les campanes de l’església del poble, què en pocs mi-
nuts anunciarien l’arribada del nou any. Els debats, els ressen-
timents i les discussions es van anar fonent com el vell any que 
s’acabava per donar pas a nous propòsits, anhels i il·lusions.
Les campanes van tocar les dotze. Tots els companys caçadors 
i les nostres famílies vam desitjar-nos sort, salut i bons farts 
de riure. La caça era el vincle que ens unia, però també era una 
font de petites picabaralles i malentesos. Tanmateix els caça-
dors som així i aquest és el caràcter que ha mantingut viva la 
nostra afició a través dels segles.
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A la Talaia
Les grans oblidades...
Mussols i aus
nocturnes,
a la falconeria

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

Sempre que escoltes una conversa entre 
companys falconers que xerren de dife-
rents aus rapinyaires sobre quina espè-
cie es més apropiada per fer una cacera 
o quin origen/mida d’astor és més ade-
quat per caçar llebres, mai no escoltaràs 
que estimin el nom de cap mussol o d’au 
rapinyaire nocturna.  
Sembla que el món falconer només es-
tigui format per aus falconiformes, les 
rapinyaires diürnes, com ara falcons, 
astors o àguiles, entre altres, i en part, 
agafant de referència molta literatura, 
sembla que sigui així. 
Un llibre mític que ha acompanyat la 
biblioteca falconera de molts compan-
ys, El Arte de Cetreria, del Dr. Félix Ro-
dríguez, parla de les aus de falconeria 
tot diferenciant les espècies en Nobles 
o Innobles. Aquelles aus que per la seva 
extraordinària capacitat de vol, grans 
qualitats per a la caça i el seu tarannà 
davant la presència del falconer, es fan 
mereixedores del títol de NOBLES.
Fora d’aquet grup selecte d’aus, hi hau-
ria el grup de les aus de falconeria, IN-
NOBLES, format per diferents espe-
cies d’àligues; però fins i tot aquí, dins 
d’aquest terme desqualificatiu, el doctor 
tampoc no fa referència, o hi entren, les 
aus nocturnes. El terme rapinyaire es 
deriva de la paraula llatina rapere, és a 

dir, “apoderar-se” o “prendre per la força” 
(Viquipèdia). Algú ha vist un duc en per-
sona? El búho real, amb un pes de 3 kg, 
una envergadura d’1,70 m i una dieta en 
la qual hi tenen cabuda joves cèrvids… 
Algú dubta de la seva aptitud de cacera 
o capacitat de vol?
Personalment he tingut la fortuna en 
les meves sortides al camp de veure di-
versos ducs, tant en vol com a terra, i 
puc afirmar que desprenen majestuosi-
tat més enllà de les paraules. Hi ha pocs 
companys que dediquin la seva activitat 
cetrera a veure volar ducs, però no po-
dem tampoc encasellar aquesta espècie 
com l’única representant de la falcone-
ria de les aus nocturnes.
En els darrers anys, de mica en mica han 
anat augmentant els companys que fan 
volar diferents especies d’aus nocturnes, 
bengales, òlibes, xots, el duc blanc, ga-
marús de Lapònia, però faig èmfasi en 
la paraula volar. Molts d’aquests com-
panys són lluny del típic falconer. En 
anteriors articles ja hem anat recalcant 
que s’ha diversificat molt el tarannà dels 
aficionats/bojos que s’atreveixen a en-
trar en aquest verí que és l’art de la fal-
coneria. La majoria dedica les seves aus 
a vols d’entrenament o al simple gaudi 
de les seves capacitats aèries; encara són 
pocs els que fan un pas endavant i s’atre-

veixen a intentar la pràctica de la cine-
gètica amb els seus endimoniats aliats 
alats. Intentar recórrer aquest camí 
cinegètic sense posseir una capacitat 
de sofriment molt gran, un plus de de-
dicació, una paciència més enllà del que 
psicològicament és recomanat, serà un 
camí que ens portarà a la desesperació 
i al desastre. Si l’ensinistrament de les 
aus rapinyaires diürnes ja és prou difícil 
i requereix una convicció gravada a foc, 
les dificultats que ens trobarem amb els 
mussols es multipliquen per deu.
Passos tan bàsics com el placeo amb les 
diürnes, es convertiran en jornades i 
jornades d’habituació a diferents camps 
o zones de vol (el típic placeo de bar és 
totalment inadequat perquè la biologia 

Veure el majes-
tuós volar d’un 
Duc és espec-
tacular.
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de les aus nocturnes és molt diferent 
i no em refereixo a la llegenda urbana 
que només volen de nit; per exemple el 
sentit auditiu està hiperdesenvolupat 
i qualsevol activitat que redundi en un 
ambient sorollós serà generador d’un es-
très per a aquestes aus que a diferència 
dels falcons o altres aus diürnes que es 
debatran en el puny mostrant així el seu 
desgrat, els mussols i les aus nocturnes 
es quedaran quiets confiant amb el seu 
extraordinari plomatge mimètic i ens 
donaran una falsa imatge de tranquil·li-
tat.
Si amb els teus esforços ets capaç 
d’aconseguir crear el vincle amb elles, 
descobriràs una altra manera de gau-
dir d’aquesta ancestral forma de caça 

que és la falconeria. Ja fa uns anys que 
gaudeixo de les seves jornades de caça 
i vols en companyia de diversos com-
panys i amics falconers, com són els 
germans Antonio i Adri Mora o un ena-
morat d’aquestes aus que és Miky Fer-
nández.
A casa nostra el paradigma del món de 
les nocturnes el tenim clarament indi-
cat en la figura d’Anna Sánchez, gran 
falconera, millor persona i gran amiga; 
directora del Centro de estudio Natu-
ral’Mente, dedicat a les nocturnes, i es-
criptora dels llibres El búho nival en cau-
tividad i Mente nocturna, des de la seva 
finca en terres de Tarraco. De la seva mà 
l’any passat vàrem fer el 1r Curs Falcone-
ria amb Nocturnes i el proper 2017, si tot 

rutlla bé, tornarem a gaudir de la seva 
gran experiència amb la segona edició 
d’aquest curs formatiu, especialment 
dedicat aquesta vegada al duc blanc. La 
data escollida serà l’11 de març, dissabte, 
a l’auditori de Can Cortès del municipi 
de Palau de Plegamans, amb la col·la-
boració com sempre de l’Ajuntament, la 
societat de caçadors l’Alzina i la RT de 
Barcelona.
Sempre m’agrada matisar en els meus 
escrits que, des d’aquestes pàgines o 
d’altres, no tinc cap interès especial per 
animar ningú a embarcar-se en la falco-
neria; simplement és un punt d’opinió, 
informació i advertiment per aquells ja 
convençuts de la tasca tan àrdua que 
han escollit.
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Què és per tu la caça?
És un esport que m’apassiona i només espero arribar al dis-
sabte per poder-la practicar, una reunió d’amics  en què pas-
sem grans moments.

Què és el que et va iniciar en el món de la caça?
Des de ben petita acompanyava el meu pare, avi i tiet a treure 
els gossos del conill. Llavors em vaig animar i vaig acompa-
nyar al meu pare a caçar el senglar i estar a la parada i sentint 
el soroll del senglar vaig agafar afició. 

Quants anys fa que caces? I, si es pot saber, quants anys tens?
Tinc 25 anys i des dels 12 anys acompanyo el pare a la parada. 
Als 14 anys em vaig treure el permís d’arma.

Quina modalitat t’agrada més? Per què?
Sempre he practicat la caça major, encara que de ben petita 
acompanyés el pare a treure els gossos del conill, poques ve-
gades he practicat la caça menor.

Un paratge per caçar.
La fageda m’encanta perquè veus a venir els porcs de molt 
lluny, i el vedat on caço m’agrada perquè és molt espès de ve-
getació i se sent molt el soroll dels senglars.

Tens gos? Quina raça?
No, els gossos que fem servir són de la colla. La raça que utilit-
zem són majoritàriament porcellanes.

Quina arma utilitzes?
El primer any vaig portar escopeta semiautomàtica Benelli. 

La colla em va regalar un rifle Browning 30-06 de fust i l’any 
passat el meu pare em va regalar un rifle Browning 30-06 de 
fibra.

Aprofites la carn de caça?
Abans si, escorxàvem els senglars i en fèiem parts, ara la ve-
nem tota. Actualment si algú de la colla vol carn s’emporta un 
senglar sencer. 

Trobes amb facilitat botigues especialitzades en caça?
Sí, hi ha força botigues de caça però en poques trobes roba 
de dona.

Entrevista
a la caçadora

Clara Oliver Martínez 
25 anys, Palafrugell (Baix Empordà)
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Creus que la llei de caça està actualit-
zada? Per què?
Jo crec que ens haurien de deixar portar 
5 trets per a la caça del senglar i facilitar 
més les batudes.

Quina és la mitjana anual de costos en 
relació a la caça?
Els costos de la caça són molt alts, sort 
que no els comptem perquè és un hobby.

Què creus que es pot millorar en el món 
de la caça?
Hi ha moltes coses per millorar però 
crec que actualment s’està treballant 
molt en el món de la caça gràcies a mit-
jans de comunicació com el vostre.

Com veus el futur de la caça a Catalunya?
Cada vegada hi ha menys espècies cinegèti-
ques, sort del senglar sinó ja podríem plegar.

Alguna anècdota?

Una de les primeres 
temporades em va 
sortir un senglar molt 
gros de cares. Li vaig 
tirar dos trets i encara 
seguia venint cap a mi. 
Vaig pensar, “només 
em queda un tret”! 
Vaig tirar el tercer 
tret i vaig arrencar a 
córrer. Mentre corria, 
vaig mirar enrere per 
si venia.  L’havia mort!
Acaba la frase:
El millor caçador és aquell que... 
Respecta els companys, s’ho passa 
bé i fa gaudir els altres. La caça ma-
jor és una caça d’equip, tots els mem-
bres de la colla hi aporten coses.
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L’objectiu
Galeria de fotos dels subscriptors

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

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

Un verro amb majúscules caçat pel Pascual
a la Catalunya central.

El dotzè senglar de l’espectacular temporada del Jesús.

En Timo amb un dels senglars abatuts en una jornada intensa.

L’Agustí amb el verro de 130kg caçat al 
Moianès (la colla de Moià ja passa dels 120 
senglars caçant només els diumenges).

L’Eva amb el seu senglar caçat a la batuda ex-
cepcional del Masnou (Calonge - Platja d’Aro). Cacera no apta per a tothom. Felicitats Alfonso.
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Bona batuda de la colla del senglar de Flaçà, Foixà i La Pera amb 8 senglars abatuts.

Un bon dia de caça de la llebre amb amics. Albert, Pablo, Marc i Pol.

Societat caçadors de Tordera.Societat caçadors de Tordera.

En Pep, gaudint d’una bona jornada a la 
Reserva del Cadí
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Pel corriol

Per què sóc caçadora?

Gràcies a tots i totes 
per col·laborar apor-
tant respostes a l’en-
questa que vaig passar.

Fa uns mesos em va venir 
a la ment un record, el meu 
primer escrit relacionat 
amb la caça, tenia 17 anys i 
no suportava que a l’insti-
tut alguns dels meus com-
panys de classe em tractes-
sin d’assassina pel sol fet 
de ser caçadora; així doncs, 
gràcies a una de les meves 
millors armes, com és l’es-
criptura, per poder desfo-
gar-me o senzillament per 
poder plasmar allò que sen-
tia dins el cor, vaig agafar 
paper i llapis i vaig redactar 
un petit relat personal res-
ponent a una simple pre-
gunta, per què sóc caçado-
ra?, en què vaig explicar què 
significava per mi la caça, el 
motiu pel qual la practica-
va i deixava molt clar que 
no era una cosa passatgera 
sinó que la portaria dins per 
sempre. 
Gràcies a aquell simple es-
crit per alliberar-me del que 
alguns creien que era una 
pràctica molt poc comuna 
amb jovent i molt menys en 
aquelles èpoques amb do-
nes, vaig fer una reflexió in-
terior, em vaig descobrir, em 
vaig plasmar com a caçado-
ra tal com jo realment era i 
pensava. 
Us vull deixar amb algu-
nes frases que he escollit 
d’aquell relat:
“La caça és quelcom, po-
dríem dir afició, que molta 
gent portem dins des de pe-
tits, sense ni saber per què, 
potser pel simple fet que 
des que vàrem aprendre 
a caminar, algun familiar 
se’ns emportava amb ell...”
“Per mi la cacera és quel-
com que em fa gaudir cada 
cap de setmana que la 
practico, em fa descobrir 

natura, camins, corriols 
que ni coneixia i em fa 
aprendre sempre alguna 
cosa abans de tornar a 
casa.”
“Caçar no és només agafar 
una arma, un gos i marxar
al bosc...”
“Ser caçador no és només 
anar a matar.”
Anys més tard, vaig 
conèixer un dels col·labora-
dors de la ja difunta revista 
Trofeo Caza Catalunya, al 
qual va captivar el meu re-
lat i va ser el meu primer ar-
ticle publicat en una revista 
de caça. 
En record de tota aquella 
època i del que per mi va 
significar poder plasmar el 
que sentia, se’m va ocórrer 
la idea de fer-vos partícips 
a tots els que volguéssiu o 
poguéssiu invertir una es-
tona del vostre temps i fer 
un article en el qual no fos 
jo qui donés la meva opinió 
sobre el tema, sinó tots vo-
saltres, els que vau col·labo-
rar amb mi a contestar tres 
preguntes que us vaig pro-
posar. Vau ser 60 caçadors i 
caçadores de tot el territori 
català que amb poques ho-
res m’omplíeu el whats i la 
pàgina web de Cinegeticat 
amb les vostres respostes. 
Alguns/es de vosaltres sou 
caçadors/es des del néixer i 
d’altres només fa uns mesos 
o pocs anys que practiqueu 
la caça. A tots i totes... Grà-
cies!
Una vegada analitzades i 
llegides diverses vegades, 
puc dir-vos que algunes de 
les vostres respostes em va-
ren emocionar. Desconeixia 
la procedència de les mans 
que les escrivien i alhora 
m’adonava que moltes de 

les frases que llegia semblaven escrites per mi mateixa, els 
mateixos pensaments, les mateixes il·lusions, la mateixa 
vista cap al futur... i és llavors quan t’adones que el col·lec-
tiu caçador, si ens unim i treballem en equip totes aquestes 
il·lusions que molts de vosaltres heu plasmat en aquestes 

Per Mariola Rafart
Caçadora al natural
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línies, podem trobar un camí millor per al futur de la caça. 
Gràcies a les vostres respostes puc donar-vos a conèixer els 
pensaments següents.

Què és per tu ser caçador/a?
És un hobby, un plaer, una passió, adrenalina, una forma 
i un mitjà de vida, un esport, una afició familiar, el relleu 
generacional d’una tradició familiar arrelada al món rural; 
en definitiva, és una combinació d’esport i naturalesa. 
És una manera de sentir, d’interpretar, d’entendre i de 
viure la vida. Un cúmul de sentiments que expressen i re-
flecteixen emocions que es basen en el sacrifici, l’esforç, el 
treball, la lluita, la constància, la dedicació, el coneixement 
i sobretot el respecte i la responsabilitat vers la natura i els 
seus animals. També és companyonia i passió pels gossos. 
És una manera de viure i conviure amb la natura, com a 
part del seu cicle, tot ajudant a controlar i equilibrar l’espè-
cie per tal que no esdevingui plaga; alhora també és, avui 
en dia, una manera de poder salvar les collites pròpies en 
alguns casos.
És ser un amant de la natura i els seus animals, de desco-
brir-la i conèixer-la. És ser una persona en estat d’alerta. 
En molts casos permet sentir-se realitzat amb un mateix, 
sense pretendre demostrar res, senzillament sent qui real-
ment s’és, al natural, sentint-se lliure. 
Ser caçador és aquell que segueix una activitat que neix i 
persisteix ininterrompudament des de l’inici de l’existèn-
cia humana, és aquell que segueix l’ordre de vedes i les nor-
matives vigents, que sap quan no ha de disparar, que cuida 
la natura, que no pensa només en matar, que és coneixedor 
de l’entorn en què caça, que en temps de veda va al bosc a 
comprovar que els animals tinguin aigua per poder sobre-
viure i els observa sense necessitat d’haver de disparar-los. 
És una manera de poder trencar amb la vida quotidiana i la 

rutina diària de la feina, dels companys... i alhora conèixer 
nous entorns i nova gent. 

Creus que està assistit institucionalment i públicament
el caçador/a?
La resposta majoritària és que el caçador/a no està assistit 
ni institucionalment ni públicament. 
Els caçadors per la major part de la població estem mal vis-
tos; la nostra tasca està molt poc valorada i per part de les 
institucions i/o mitjans de comunicació tampoc se’ns ajuda 
gens a poder trencar amb aquesta visió. 
Esperem que amb la lluita i l’esforç que tots estem fent per 
mitjà de les entitats i col·lectius caçadors, puguem donar a 
conèixer la realitat i la importància que té la caça i el res-
pecte que es mereix qui la practica. 

Què en penses de la caça?
La caça és una pràctica que forma part de les nostres vides 
com a caçadors, que existeix des del principi de la humani-
tat, de primer per poder sobreviure i ara per poder mante-
nir l’equilibri, que ens ensenya a tots a respectar la fauna, la 
flora i tot el que l’envolta.  És del tot necessària per al medi 
ambient (neteja de boscos, corriols...) i per poder regular les 
espècies i evitar així que aquestes puguin esdevenir plaga 
i afavorir el desenvolupament d’altres. Sense aquesta tas-
ca ens podríem veure tots greument afectats pels danys 
d’algunes.  Molts ja opineu que a casa vostra us provoquen 
grans pèrdues amb les collites.  
La caça és bona si es practica amb seny, coneixement de les 
regles i normatives i no se n’abusa, ja que, com amb tot, hi 
ha presència de bons caçadors i d’altres que senzillament la 
practiquen per poder-se penjar medalles, poder tenir caps 
de caça penjats a les parets de casa seva o per pur negoci; 
aquests últims, per tant, no ens ajuden gens amb el bon fu-
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Pel corriol | Per què sóc caçadora?

tur de la caça. 
La caça està canviant molt amb les 
generacions, les abundàncies de les es-
pècies... Abans els avis anaven a caçar 
com aquell qui diu per sobreviure i en 
moltes zones no hi havia ni presència 
de caça major, veure un senglar era 
una gran noticia per a tot el poble, 
ara... veure un senglar és la cosa més 
natural, fins i tot ja se’n veuen dins les 
grans ciutats, els pobles, a totes les cu-
netes de les carreteres per les que pas-
sem amb els cotxes... I de la menor? 
Que se n’ha fet? Algú troba perdius? 

En moltes zones la caça menor està 
acabada. Sabem si ha estat per cau-
sa de l’ús abusiu de pesticides? Hi ha 
massa àligues i guineus? És per causa 
d’haver engegat perdius de granja per 
repoblar? Sigui quina sigui la causa, 
els experts no n’han sabut fer un bon 
ús. I ara els caçadors que anem per la 
menor, concretament per la perdiu, es-
tem cansats... No hi ha res! La caça de 
la perdiu té futur? 

Alguns de vosaltres comenteu que 
cada dia és més complicat practicar 
la caça, ja que estem molt mal vistos, 
tampoc no us sentiu gens assistits i 
opineu que és una activitat totalment 
desconeguda per la major part de la 
població; és aquí on el desconeixement 
i la poca entesa en el tema per part 
dels que ostenten els càrrecs més alts, 
fan que de cara a la societat moderna 
sigui una activitat massa violenta. 
La caça conté infinitat de matisos i 
només serà ben interpretada per gent 
amb coneixements profunds de natu-

ra i de fauna, entre d’altres. 
Jo us vull donar un consell. Si porteu 
aquesta afició realment a dins, no 
deixeu de practicar-la ja que és ne-
cessària i no s’ha de deixar de fer allò 
que realment t’omple, per culpa del 
que digui o pensi la resta de la pobla-
ció. 
També hem de ser capaços de demos-
trar i donar a conèixer el que realment 
és la caça ben practicada i el bon caça-

dor i fer descobrir tots els matisos 
que engloba la paraula caça; caça no 
només és sinònim de matar, hi ha mil 
coses més que la formen. 
La caça ha d’ésser entesa, acceptada i 
defensada per l’Administració, orga-
nismes oficials i federats. La percepció 
és que els organismes no han fet prou 
per defensar-la, tots tenen molt bones 
paraules i bones intencions, però mai 
s’ha arribat als fets consumats. Falta 
una nova llei de caça catalana, de pro-
tecció dels animals, un nou reglament 
d’armes, de nuclis zoològics... en què 

es reconegui la figura del caçador i 
aquest tingui més protecció. 
Cal un canvi d’imatge dels caçadors, 
que siguin per fi reconeguts com uns 
cooperadors i reguladors necessaris 
en el manteniment i equilibri de la 
fauna considerada com a plaga o per-
judicial per a l’agricultura i la segure-
tat ciutadana. 
Per tant, us animo a donar a conèixer 
la realitat de la caça, tots els matisos 
que l’engloben i a procurar que la so-
cietat conegui també l’autèntica figu-
ra del caçador.  Si tots ens hi bolquem, 
la suma farà que la caça tingui un fu-
tur millor i més fort. Per últim, us vull 
tornar a donar les gràcies a tots i totes 
els que vau invertir una estona del 
vostre temps per donar la vostra opi-
nió sobre la caça. Sense vosaltres tot 
això no seria possible. 

“La caça conté infinitat de matisos i només serà 
ben interpretada per gent amb coneixements 
profunds de natura i de fauna, entre d’altres”



Aliment complet per a gossos,
manteniment i Alta energia.
Tramesa a domicili i comandes: 685 652 334
Punt de venda i recollida:
Can Viñas de Llagostera, C/ Camprodón, 12.
17240 Llagostera. Tel. 972 830 074

www.armeriasistach.com
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El senglar esquena
trencat de Canamàs     

Vaig començar a caçar el senglar -com 
quasi tots en aquell temps- amb l’única 
escopeta que teníem per a la caça menor. 
Hi havia, però, un inconvenient: quan 
tirava bales, els xocs patien i perillaven. 
Tanmateix hi havia una solució per als 
que utilitzaven escopetes semiautomà-
tiques; es tractava de comprar un canó 
cilíndric que canviàvem quan anàvem 
darrere el senglar.   
Aquesta va ser la solució que jo vaig pren-
dre,  per això vaig comprar un canó cilín-
dric que aquell dia utilitzava per primer 
cop. Anàvem a caçar a la zona de Càrpiles. 
Vaig pujar amb l’Antoni i el Ramon i per 
culpa del fang vam haver de deixar el Pa-
trol força abans de la bassa  de Canamàs. 
Veníem a fer les parades d’aquesta zona.
L’Antoni es va quedar a la primera, inten-
tant tapar dues vessants, al Ramon el 
vaig deixar una mica més a sota d’on el 
diumenge passat havia caçat un nodrís, 
i jo em vaig anar a posar a dalt al collet, 
en una parada on el Jesús del Mir no feia 

gaires dies hi havia fet destrosses mentre 
hi caçava dues truges.
Quan vaig arribar a la parada, em vaig 
situar al costat solell i vaig deixar-hi la 
motxilla. Mentre repassava visualment 
aquell indret, vaig sentir una gran fres-
sa de quelcom que s’acostava per dalt; 

aleshores vaig pensar que era algú que 
baixava a fer aquell collet des de dalt. La 
fressa que venia pel costat dels Ferrers es 
va parar i vaig posar el màxim d’atenció 
perquè pensava que podia ser un senglar. 
Ho confirmà el fet d’escoltar un bufet que 
em va arribar amb la fressa. En sentir que 
arrencava, vaig apuntar en aquella direc-
ció però l’animal va marxar creuant per 
sota on jo havia pujat. Era un feram gran 
perquè l’esquena no acabava de passar 
mai; semblava un autobús.
Vaig arrencar a córrer cap allà on passava. 
El soroll va parar i jo com un boig inten-
tant veure’l. No va  tardar a moure’s...  Sí, 
era ell, a uns quaranta  metres, pujant per 
anar a agafar el camí i així torejar-me. Li 
veia tot el pla de l’esquena entre els rou-
res. Així doncs, escopeta al muscle i... tret!, 
i una gran emoció en veure’l de potes en-
laire. Vaig córrer pel camí per acostar-me 
a rematar-lo i quan vaig arribar a la vora, 
aquella bestiassa va començar a baixar a 
capbussons. No vaig tenir temps de tor-

Fets de caça
Per Miquel Serra Cornet
Caçador veterà que li agrada escriure.
Anota diàriament a les seves llibretes
els fets de la seva vida cinegètica.
Fotos: Mariola Rafart.

Abans caçàvem el 
senglar amb esco-
peta i si tenies una 
semiautomàtica 
podies comprar un 
canó cilíndric per 
tirar bales.
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nar a tirar perquè hi havia molts boixos 
que m’ho impedien i aleshores vaig pen-
sar: “ja es pararà, deu estar molt fumut”. 
Segurament quan va intentar aixecar-se 
sense aconseguir-ho tenia el tret que li 
trencava la columna vertebrat devia ser 

perquè tenia les cames del darrere para-
litzades.
Vaig comunicar la jugada al Llosses, que 
em va aconsellar que restés quiet i que 
aviat arribarien els seus gossos, ja que 
venien en aquella direcció. De seguida es 
va sentir el Llebret, que no venia pas per 
aquest rastre perquè va passar més avall 
per anar a pujar el portell del Roure i mar-
xar cap el solell. Mala sort! El vaig girar jo 
en parlar i ara venia el Tarzán pel rastre 
que jo havia tirat. De tant en tant encara 
sentia fressa on hi devia haver el senglar 
que havia ferit -pensava- i el gos no tarda-
ria a bordar-lo. El gos baixava silenciós, i 
sota el rec va començar a empaitar, segu-
rament perquè va agafar el rastre del  Lle-
bret. Al cap d’una estona va venir un altre 
gos -no el coneixia-‒que va anar traste-
jant per allà sota; no sé si lladrava o al fi-
nal udolava, però el que va aconseguir va 
ser girar altre cop el senglar que portava 
el Llebret, que ja baixava de Palou. Va pas-
sar el Bartomeu, li vaig explicar els fets i 
li vaig dir que estigués al cas per si sentia 
algun gos arribar on hi havia el senglar.
Quan em va semblar que hi havia calma, 
vaig demanar què havia de fer i em van 
dir que seguís el rastre per veure si el 
trobava. A pocs metres ja hi havia sang, 
el rastre era fàcil de seguir, i mentrestant  
jo arribava a un espès de boixos tot pas-
sant per fora per evitar sorpreses. Encara 
no havia fet ni cent metres avall que vaig 
sentir fressa, així que vaig comunicar que 
ja tenia el senglar per allà localitzat, i em 
vaig situar en una petita carena, mentre 
em comunicaven que vindria el Serrabou 
amb gossos a ajudar-me. Vaig seguir un 
tros més avall fins arribar al camí per on 
feia una setmana hi havia tret un nodrís. 

Mentre m’estava quiet una estoneta vigi-
lant, vaig veure unes mates de boix que 
es movien, “a veure si serà un esquirol” 
-vaig pensar-, i hi vaig tirar un roc alhora 
que sentia les dentades del senglar com 
si aplaudís. Després de mirar per diver-
sos llocs si el podia veure, com que vaig 
haver-me d’embardissar, vaig decidir es-
perar el Serrabou. El sentia bufar sobre 
un marge darrere una brancada de roure 
de la carena, com si s’ofegués i intentant 
moure’s sense aconseguir-ho; davant 
d’aquestes circumstàncies pensava que 
devia estar molt fotut, bé, fent-ne de “les 

últimes”.
Va arribar el Serrabou amb la gossada i el 
primer que  li vaig dir va ser el següent: 
“els amarres tots, si no vols que n’estripin 
uns quants”. Mitjançant la tàctica del 
llançament de roc, li vaig ensenyar on era 
exactament el senglar. El racó des d’on es 
podia veure feia un marge que s’havia de 
baixar i el senglar estava sobre d’aquest 
mateix marge però a l’altre costat del 
racó. Si hi volia baixar ell, jo li cobriria l’es-
patlla, però si volia que hi baixes jo, que 
me la cobrís ell. Decididament va saltar 
a sota, jo atent per si se li tirava a sobre, 

...”vaig tirar un 
roc alhora que 
sentia les denta-
des del senglar 
com si aplaudís...”
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Fets de caça | El senglar esquena trencat de Canamàs

90 Kg, el més 
gros que ha-
via caçat fins 
aleshores.

l’apuntà i... tret! I aleshores va dir “ja n’és!”. Tot engegant-hi de se-
guida els gossos, vam baixar-hi tots dos, el senglar encara anava 
fument cops de cap. El Serrabou s’hi va acostar decidit mentre, 
jo li deia “vigila!”. Sense gaires miraments li va posar el genoll 
al coll i, encara l’animal movent-se i fument cops de cap, el va 
degollar. Quin feramàs!!!, un mascle d’uns 90 kg, el més gros que 
havia caçat fins aleshores. 
Aleshores vàrem mirar-li les ferides; a l’esquena, com supo-
sava, hi havia el meu tret que li trencava la columna vertebral 
però el seu no el vam trobar enlloc; bé, sí, finalment la seva 
bala vam trobar-la clavada al roure on l’animal s’havia recolzat 
i sort que estava tan fotut perquè sinó hagués pogut fer-li mal, 
a ell i als gossos. Va venir el Bertomeu i vam cridar l’Antoni. 

Tots tres vam arrossegar l’animal fins a sota el collet de Ca-
namàs. Tothom estava sorprès pel feram. Com que semblava 
que tornava a pujar el Llebret, ja que li havien girat el senglar 
al pont dels Ferrers, tornàrem a la parada. El Bartomeu va 
anar a la de més amunt, on aviat espetegaren trets i ens van 
comunicar que el Josep Maria l’havia aterrat per allà un no-
drís d’uns 30 kg a la tanca de la Planassa de Palou.
Finalment, amb l’Antoni i el Ramon vam arrossegar el senglar 
fins al Patrol, al costat del qual vam tirar dues fotos, el vam 
carregar i... cap a Besora! I allà, a l’estanc on l’escorxàrem, vam 
tirar una altra foto. L’animal era pesat; va fer 90 kg. El cap, el 
vaig deixar per a un propietari que en volia un de maco per 
dissecar, i aquest ho era.      
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S’han de protegir els cultius des-
tinats a la caça menor perquè no 
sigui malmesa per altres animals.

Una de les millores de l’hàbitat, que el col·lectiu de caçadors i 
gestors d’àrees de caça en general, tradicionalment  han con-
siderat adient aplicar és la sembra de cultius per facilitar l’ali-
mentació de les poblacions de fauna cinegètica.
La implantació de cultius en una determinada parcel·la de ter-
reny ha de suposar un increment en la productivitat (kg de 
biomassa/unitat de temps), superior al que de manera natu-
ral hauria produït aquella mateixa parcel·la, sense la nostra 
intervenció. Així doncs, aquest és l’objectiu del gestor cinegè-
tic, quan es decideix a cultivar per a la fauna salvatge, incre-
mentar la productivitat de les poblacions de fauna, per llavors 
aprofitar-ne els excedents i millorar el rendiment cinegètic de 
l’àrea de caça.
Diverses consideracions pràctico-tècniques s’han de tenir en 
compte, abans de dur a terme les sembres assignades a la caça 
menor, a les nostres àrees de caça:
                                                                   
• Quan les sembres van destinades a les espècies de caça me-
nor, com és el cas que estem tractant en aquest article, cal 
protegir-les per tal que no siguin malmeses per les espècies 
de caça major i/o el bestiar domèstic. En aquest sentit, la pro-
tecció amb malla cinegètica i/o filats electrificats són adients.
 
• La planificació en l’espai de les sembres és una tasca que 
cal preveure. És convenient repartir de manera homogènia 
els cultius perquè la fauna també acabi seguint aquesta dis-

tribució. Per tant, la concentració de les sembres en una sola 
zona, no seria el més adient. En alguns treballs es recomana, 
com ara en el cas de la perdiu roja, l’existència d’una proporció 
mínima de parcel·les cultivades de 2.000m2 per cada 20 ha de 
superfície total de l’àrea de caça.

• A l’hora d’escollir quines espècies vegetals són més adients 
per sembrar, cal tenir en compte el tipus de fauna que es vol 
potenciar, les característiques del sòl, el període de sembra, la 
seva presència com a cultiu tradicional a la zona...

• Un altre aspecte important és la utilització de tècniques de 
cultiu que evitin o minimitzin l’empobriment de la terra. Algu-
nes tècniques a considerar serien les següents:

- Allargar els períodes de guaret (2-3 anys), és a dir, deixar re-
posar aquelles parcel·les on hem sembrat cultius més exigents 
pel que fa al desgast de nutrients del sòl, com podria passar en 

La gestió
cinegètica

Millores de l’hàbitat per a les espècies cinegètiques. 
Cultius per a la caça menor

Per Marc Pagès Rúbies. Biòleg. 
correu-e: ecotons@gmail.com
tel. 620 257720  
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Allargar el guaret ajuda a millo-
rar el sòl per poder conrear mi-
llor en un futur.

el cas de les sembres de gira-sol.
- Utilitzar el guaret millorat (sembra de 
lleguminoses), és a dir, deixar reposar el 
terreny i alhora aprofitar l’efecte enri-
quidor de les lleguminoses com a capta-
dores de nitrogen.
- La rotació de cultius, alternant sem-
bra-guaret en camps adjacents, permet 
a la fauna disposar al llarg de tot el seu 
cicle biològic i durant diverses tempora-
des, dels beneficis que li proporcionen 
els cultius.
- És recomanable la fertilització mode-
rada de les parcel·les amb fertilitzants 
d’absorció lenta, com els fems no líquids.

• En les zones amb pendent cal utilitzar 
tècniques de cultiu que evitin l’erosió:

- No llaurar en el sentit del pendent i 
sempre fer-ho en sentit paral·lel a les 
corbes de nivell.
- Treballar amb bandes que alternin 
amb la vegetació natural; d’aquesta ma-
nera es minimitza l’efecte de l’erosió en 
les zones de pendent.
- Utilitzar tècniques de sembra sense 
treballar la terra, anomenada també 
sembra directa.
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La gestió cinegètica | Millores de l’hàbitat per a les espècies cinegètiques. Cultius per a la caça menor

• Evitar l’ús de fitosanitaris, adobs químics i llavors tractades. 
Està clar que l’agricultura moderna augmenta la productivi-
tat de les parcel·les, però no està tant clara la seva iniquitat 
envers la fauna salvatge. La sembra per a la fauna cinegètica 
requereix la utilització de llavors sense tractar i de varietats 
autòctones, fet que no presenta cap contraindicació. Els cul-
tius destinats a la caça menor tenen com a principal objectiu 
fomentar la màxima diversitat biològica. D’aquesta manera, 
s’afavoreix per exemple la presència de males herbes, les lla-
vors de les quals són molt apreciades per la tórtora comuna o 
la presència de fauna invertebrada, com són les llagostes, les 

formigues..., imprescindibles com a font de proteïna per a un 
desenvolupament correcte dels pollets de perdiu roja, perdiu 
xerra i guatlla.

• La planificació en el temps de les sembres, com és lògic, és un 
aspecte a tenir en compte. Aleshores, cal fer la sembra en el mo-
ment de l’any més adient per garantir la disponibilitat d’aliment 
en les diferents etapes del cicle biològic anual. Per exemple, 
una bona pràctica és la de  sembrar a principis de tardor amb 
cereals de cicle llarg, per tal que la fauna disposi de vegetació 
herbàcia durant l’hivern, moment d’escassetat d’aliment.
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   Espècies de caça menor            Requeriments
                                          Cultius a sembrar

        Sembres de tardor     Sembres de primavera

Perdiu roja (principal),
tórtora comuna, tudó,
guatlla...

Alimentació herbívora:
fulles de gramínies exis-
tents i cultivades a l’hivern.

Cobertura herbàcia en
època de cria.

Presència d’insectes durant 
primeres setmanes vida 
dels polls (importància 
plantes adventícies).

Cobertura i disponibilitat 
de llavors (importància 
plantes adventícies) a 
l’estiu.

Gramínies:
Blat (Triticum vulgare)
Ordi (Hordeum vulgare)
Sègol: (Secale cereale)

Lleguminoses:
Les mateixes que pel conill 
de bosc.

Crucíferes:
Colza: (Brassica napus)

Gramínies:
Sorjo (Sorghum bicolor)

Compostes:
Girasol (Helianthus annus)

Conill i llebre

Brots de gramínies en 
creixement (estimula cria) 
i lleguminoses (faciliten 
alletament).

Espècies pradenques viva-
ces ( poden viure diversos 
anys) i  baixes, per facili-
tar l’accés als conreus als 
conills i garantir l’aportació 
d’aliment més sostingut en 
el temps.

Aquestes sembres han d’es-
tar no més lluny de 50 me-
tres dels caus dels conills.

Gramínies:
Sègol: (Secale cereale)
Gram: (Cynodon dactylon)
Dàctil: (Dactylis glomerata)
Margall: (Lolium perenne)

Lleguminoses:
Trèfola : (Trifolium subte-
rraneum)
Trèfola : (Trifolium nigres-
cens)
Veça: (Vicia sativa)
Lot : (Lotus corniculatus)
Userda: (Medicago sativa)
Trepadella: (Onobrychis 
sativa)
 

Gramínies:
Sorjo (Sorghum bicolor)

Compostes:
Girasol (Helianthus annus)

Taula 1. Exemple d’espècies a sembrar per a la perdiu roja i el conill en ambients mediterranis.                                                                           
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• Diverses experiències han demostrat que algunes tècni-
ques de treballar les parcel·les, afavoreixen significativa-
ment la productivitat de les espècies de caça menor:

- La formació dels anomenats beetle banks (marges d’esca-
rabats), marges creats amb munts de terra per a la sepa-
ració de conreus, afavoreixen la diversitat biològica de les 
parcel·les, aspecte importantíssim per la caça menor, tal 
com s’ha comentat abans.

- La creació de petites parcel·les en comptes de parcel·les 
grans, per afavorir la longitud de marge, en el cas de la per-
diu roja, s’ha mostrat com un aspecte clau a l’hora de millo-
rar l’èxit de cria. A més a més, si es disposen diferents tipus 
de cultiu a cada parcel·la adjacent, s’augmenta la diversitat 
d’ambients i de fauna invertebrada associada.

- Treballar els límits de les parcel·les amb traçat sinuós 
també afavoreix la longitud de marge.                                                                          
- Deixar franges sense cultivar als perímetres de les par-
cel·les per a la proliferació de males herbes.

S’ha d’evitar  l’ús de fitosa-
nitaris, adobs químics i lla-
vors tractades.



 
PIRINEOS Noves experiències

i una caça excel·lent

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

I tot el que puguis imaginar! Només ens ho has de demanar 
i els teus somnis cinegètics es faran realitat amb caza en los pirineos.

T'oferim un tracte professional amb un equip humà que té 
més de 15 anys d'experiència en l'activitat cinegètica. 

Aguaits i acostaments de cabirol en zones 
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Caça de cérvol en zones de Catalunya
i vora la serra de Culebra,
a la província de Zamora. 

Aguaits i acostaments de mufló i daina 
en finques totalment obertes.

Grans trofeus de cabra hispànica

Batudes de senglar

“Ojeos” de perdiu. 

Contacte :  David Cas i l las
|  653221306 |

davidcas i l lassunyer@gmai l .com

EN
LOS CAZA

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
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Xavier Sabaté Sant

Urgències t. 629 391 246 

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

Clínica 
C/Pere Màrtir Colomés, 4
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25280 Solsona
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Tel. 973 48 05 55
www.armeriasolsona.com
Ctra. Manresa, 38 bxs, Solsona
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Entrevista 
Societat caçadors de Térmens (La Noguera)

Mateu Camí

Caça Social

Com es diu la societat?
Societat caçadors de Térmens.

Quin any es va fundar?
El 2004 vam formar la societat actual, 
però vam agafar el relleu d’El club de caça 
San Hubert creat fa 60 anys.

Quins termes municipals inclou la socie-
tat?
Térmens i Vallfogona de Balaguer.

Quantes hectàrees aproximades teniu?
2.000 ha.

Quants socis sou actualment? Quin any 
ha estat el que éreu més socis i de quin 
nombre de socis estem parlant?
50 socis locals i 20 forasters. Hem arribat 
a ser més de 100 socis fa uns 15 anys.

Quina és la mitjana d’edat dels socis?
Sobre uns 45 anys.

Quines espècies cinegètiques teniu?
Perdiu roja, guatlla, faisà, tudó, xixella, 
colom roquer, tórtora, garsa, becada, es-
tornell vulgar, tord comú, tord ala-roig, 
griva, griva cerdana, conill, llebre, guineu, 
ànec coll verd, ànec griset, ànec xiulador, 
fotja comú, gavina vulgar, gavià argentat, 
becadell comú, fredeluga i porc senglar.

Quines espècies són les que caceu més 
habitualment?
Perdiu i guatlla. Els últims anys la guat-
lla ha afluixat molt i en el cas de la perdiu 
duem a terme repoblacions.

Per espècies, quin nombre de captures 
teniu per temporada?
No fem cap tipus de recompte de les es-
pècies que cacem, per això no us podem 
proporcionar les dades de les captures mi-
tjanes i els rècords històrics.
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Són molt complexes les tasques que has 
de fer com a gestor de l’àrea privada de 
caça? Per quin motiu? 
És complicat trobar temps per dur a ter-
me les diferents tasques. Els socis que 
som a la junta hi estem, com es podria dir 
“per amor a l’art”; ens reunim quan podem 
per resoldre alguna qüestió en comú i in-
tentem compaginar les tasques que s’han 
de fer al camp amb altres compromisos 
personals o professionals. 
Després, cal arribar als socis per comu-
nicar i/o parlar d’alguns assumptes d’in-
terès comú, tot i les noves tecnologies i 
xarxes socials, és difícil. Sobretot per als 
socis de més edat, perquè potser són el 
sector d’edat més endarrerit en aquest 
aspecte.

Algun aspecte que creguis que es pot mi-
llorar?
Tenim molta feina per endavant. Sobre-
tot en la gestió de la caça menor i més con-
cretament en la de la perdiu roja. 
Instaurar pàrquings per als caçadors 
és una proposta que tenim pendent de 
posar en marxa per evitar que uns pocs 
personatges no cacin des del cotxe. L’altre 
aspecte a millorar, com he dit anterior-
ment, és en la gestió de la perdiu roja. És 
l’espècie que més es caça al nostre vedat 
i per aquest motiu requereix una mica 
més de dedicació de la que li hem donat 
fins ara. Cal un millor control de depre-
dadors, el replantejament dels dies hàbils 
per caçar-los i del nombre de socis que la 
cacen o la reducció dels animals de granja 
alliberats. En aquest últim aspecte el nos-
tre soci Mateu Camí juntament amb el Dr. 
Jesús Nadal estan elaborant un estudi de 
les perdius abatudes per proposar noves 
mesures de gestió i garantir el futur de 
l’espècie i de la seva caça.

Com porteu la relació amb la resta 
d’usuaris del medi natural?
Força bé. No hem tingut pràcticament 
cap incident, almenys des que nosaltres 
estem al capdavant de la societat i això 
que són molts els usuaris que també acu-
deixen al camp a fer bicicleta, córrer o 
passejar els seus cans; a més, en la zona hi 
ha diverses granges i torres on hi viu gent 
però no hem tingut cap incident.
Hem de dir que en aquest aspecte adver-
tim i insistim en les distàncies de segure-
tat a tots els socis cada any i fem conscièn-
cia que s’ha de ser prudent i respectuós.

Teniu molts problemes de danys d’espè-
cies cinegètiques a l’agricultura / acci-
dents trànsit…? Com ho solucioneu?
En la nostra zona s’hi fan molts conreus 
de blat de moro; a més el nostre vedat és 

delimitat en una zona per la ribera del riu 
Segre. Aquesta combinació fa que sigui 
un molt bon hàbitat per al porc senglar. 
Són nombroses les queixes que rebem 
de part dels pagesos pels danys que els 
senglars ocasionen als cultius i duem 
a terme diverses batudes per intentar 
reduir l’impacte d’aquests animals. En 
aquest aspecte, els pagesos i la societat de 
caçadors estem molt ben compenetrats 
i esperem que així sigui durant molt de 
temps.

En el cas dels accidents, el nostre vedat 
el travessa la carretera C-13, que és força 
transitada. La proliferació de senglars ha 
fet que tinguéssim ens els últims anys al-
guns accidents amb aquests animals. Les 
batudes en aquest sentit també han aju-
dat. Un cop patit l’accident, però, val més 
tenir una bona assegurança i assessoria 
jurídica i també ajudar a portar tots els 
papers del vedat en regla.

Alguna anècdota a destacar? 
Com a anècdota podríem dir que aquests 
últims anys hem tingut un increment de 
tórtores que venen a estiuejar al nostre 
vedat, ja que portàvem diversos anys que 
pràcticament no n’hi havia cap. Esperem 
que segueixin venint els propers anys per 
seguir gaudint d’aquesta magnífica au.

Com veus la vostra societat en un futur?
Afortunadament en la nostra societat hi 
ha relleu generacional. Som uns quants 
els joves que ens hem posat al capdavant 
de la societat i esperem que segueixi fun-
cionant durant molt de temps. Hem de ser 
conscients, però, del mal moment pel que 
passa la caça menor, i també de la imatge 
social que tenim els caçadors. I per tant, 
hem de seguir treballant per millorar 
aquesta situació.
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Recepta
Preparació

Netegem i tallem la carn de senglar, millor si no 
és massa magra, que pot ser un tall del coll o 
d’espatlla. 

Enfarinem la carn i la fregim amb el llard. 
Quan estigui ben rosseta, la reservem. Amb el 
mateix greix enrossim la ceba i els alls i hi po-
sem el tomàquet fent un sofregit fosc. Tot se-
guit hi afegim el pebre vermell i el comí i donem 
unes voltes procurant que no es cremi ; incor-
porem el licor i ho deixem reduir. A continuació 
posem el caldo, el llorer, la carn del senglar i els 
bitxos; tapem l’olla i ho deixem coure a foc lent 
durant unes tres hores, tot i que depèn molt de 
la carn i de l’animal...

 A mitja cocció afegim els xampinyons un cop 
passats per la paella.

Mentrestant anem coent els nyoquis de patata 
amb aigua abundant ben salada. Estaran lles-
tos quan comencin a surar.

Provem el guisat de sal i de picant. Recomanem 
que estigui una mica pujat de picantor.

Emplatem posant un fons de nyoquis i un bon 
cullerot de goulasch per sobre. Finalment deco-
rem el plat amb una branca d’herbes aromàti-
ques. 

Porto en aquesta ocasió un guisat centreeuropeu acompa-
nyat de pasta italiana, plat fort, contundent i picant, 
d’aquells que fan hivern i recuperen l’ànima i el cos després 
de caçar per aquestes contrades.
Bon profit i felices festes!

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

Secció patrocinada:

Paco Layús
609 770 821

Racó
Gourmet

Gulasch de senglar amb  
nyoquis de patata

Ingredients

- 1 quilo de carn de senglar
- 3 cebes grossetes
- 3 grans de all
- 3 tomàquets grossos madurs
- 3 bitxos de Caiena 
- 400 g de xampinyons 
- 500 g de nyoquis de patata
- 2 culleradetes de pebre vermell 
dolç
- ½ culleradeta de comí mòlt
- 2 gots de vi negre
- 1 litre  de caldo de carn
- Llorer
 - Farina 
 - Sal 
- 100 g de llard de porc
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SEE THE UNSEEN
WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM

RENDIMIENTO 
INSUPERABLE. 

DISEÑO PERFECTO.

El Z8i es el nuevo referente de 
SWAROVSKI OPTIK. Gracias a su 
zoom de 8x y a su óptica sobresaliente, 
estará preparado para cualquier tipo de caza. 
Su estilizado tubo central de 30 mm se integra a la 
perfección con cualquier arma de caza. La versátil torreta 
balística y FLEXCHANGE, la primera retícula intercambiable, 
ofrecen la máxima adaptabilidad para cualquier situación. 
Cuando cada segundo cuenta, SWAROVSKI OPTIK.
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