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Editorial

ASPA,
UN CRIM
INJUSTIFICAT

Notícia publicada a Cinegeticat el 21 de gener de 2017
Un caçador ha mort aquest matí dos Agents Rurals a Aspa
(el Segrià, Lleida) després que aquests li demanessin si disposava del permís per dur l’arma de foc. Aquest ha protagonitzat un acte de violència extrema i, intencionadament, ha
assassinat als dos Agents.
Davant d’aquesta horrible situació, des de CINEGETICAT
volem expressar el rebuig unànime del col·lectiu, el suport i
condol al Cos d’Agents Rurals i als familiars de les víctimes.
És un acte de violència absolutament injustiﬁcable que, a
banda del dolor extrem que causa a famílies, amics i companys, dinamita l’esforç ingent que estem fent molts des de fa
temps per canviar la imatge dels caçadors envers la societat.
En aquest sentit agraïm profundament les paraules del conseller d’Interior, Jordi Jané, que ha demanat que no s’estigmatitzi el col·lectiu de caçadors: “Seríem molt injustos si avui
estigmatitzéssim el col·lectiu dels caçadors.” El Cos d’Agents
Rurals és necessari per al control de l’exercici de la nostra
activitat i fa una gran feina. Des d’aquí donem tot el nostre
suport a les persones que en formen part.

Ens trobem, doncs, davant un fet sense precedents que ha
commocionat a la societat en general i als caçadors en particular. Molts d’ells ja estan anunciant que demà faran un minut de silenci per mostrar el rebuig dels fets i solidaritzar-se
amb els familiars, amics i el Cos d’Agents Rurals.

Dispositiu format per Agents Rurals, caçadors, veterinaris i Protecció Civil per capturar un toro que estava escapat feia més de tres mesos pels boscos del Vallès Oriental.

En el context d’aquesta desgràcia, durant aquests dies els
grups animalistes i anticaça han aproﬁtat per denunciar el
col·lectiu caçador i desvirtuar-lo. Amb missatges purament
tendenciosos i sense cap mena d’escrúpols han aconseguit
potenciar i criminalitzar encara més la ja de per si mala imatge dels caçadors que tenen bona part de ciutadans. Però això
no és tot, també estan promovent situacions de violència, actes vandàlics als vehicles dels caçadors, insults i amenaces...
sense cap mena de control i amb poc o nul ressò als mitjans
convencionals i públics. A títol personal i, lluny d’aquestes
situacions de violència que us comentava anteriorment, us
explico una situació que visc massa sovint després del fatí-

dic dia: el meu entorn “no caçador” em diu amb un to amistós,
emmarcat d’un humor negre característic de l’esser humà
(amb respecte pels difunts): Què avui, quants guardes pelareu?... En ﬁ , sense comentaris i molt dur de portar.
També ens estem trobant que els Agents Rurals (a qui respectem molt) mitjançant canals de comunicació oﬁcials envien
missatges (potser mal interpretats algunes vegades), amb
l’objectiu de protegir i millorar el cos. En aquests missatges
reclamen un seguit de millores i reivindicacions històriques
que, en ser mal interpretades, deixen encara pitjor la imatge
dels caçadors en un moment tan delicat

Minut de silenci d’una colla de caçadors. Aquesta estampa es va repetir arreu del territori català.
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Publicat a les xarxes de Cinegeticat el 28 de gener de 2017
El col·lectiu caçador pot entendre un increment de sensibilitat per a l’autoprotecció, però està cansat que se’ls estigmatitzi per un fet purament aïllat. Veure aquesta imatge en què
sembla que tractin els caçadors com a terroristes, ens entristeix. I veure als mitjans declaracions de responsables del Cos
que asseguren que se senten amenaçats i que diuen que es
veia a venir el que va passar a Aspa, ens espanta i preocupa
moltíssim. Des de la revista de caça de Catalunya, desitgem
que les aigües tornin al seu curs i recuperem el seny tots plegats.
Afortunadament, després de conversar amb diferents
càrrecs i Agents Rurals, he arribat a la conclusió que tot es
tracta d’un malentès, ja que, per una banda, el mateix Cos declara que no s’ha d’estigmatitzar el col·lectiu i, per l’altra, els
caçadors respectem i estem al costat del Cos. No podran dir
el mateix tots aquells que han utilitzat el crim per embrutar i
enfonsar el col·lectiu caçador. Demaneu quants anticaça van
fer actes de repulsa, minuts de silenci, comunicats, es presenten com a acusació, fan costat al Cos... referent a l’assassinat.
Nosaltres sí que hi érem!!! (fotos de cooperació agents rurals-caçadors, minuts de silenci,...)
Una de les principals preocupacions del col·lectiu és la mala
imatge que se’n deriva de tot plegat, amb missatges dema-

Nou protocol dels Agents Rurals per fer inspeccions de caça ﬁns que no es
determini el deﬁnitiu.

gogs que deixen en evidència l’ètica i el bon fer de la gran majoria de caçadors. Evidentment, estem amb els Agents Rurals
i moltes vegades treballem plegats, cooperem per millorar el
nostre entorn sense esperar res més a canvi que normalitzar
la caça. Amb els comentaris i articles que surten a la majoria de mitjans generalistes, s’aconsegueix ben bé el contrari.
Seguirem lluitant per exercir la caça amb responsabilitat,
legalitat i en cooperació amb propietaris i Administració.
Aconseguirem el respecte que mereixem!
Fotos: Associació Professional d’Agents Rurals
Eduard Melero, Director.
cinegeticat@cinegeticat.cat

Minut de silenci davant la seu dels Agents Rurals del Baix Empordà, organitzat per la societat de caçadors de Corçà amb l’assistència de caçadors i Agents de la Província.
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Caça news
Presentació de la nova Federació Catalana d’Ocells
Fringíl·lids a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
El dilluns 15 de gener, el Sr. Ramon Donadeu, en qualitat de
president de la nova FEDERACIÓ CATALANA D’OCELLS
FINGÍL·LIDS, acompanyat dels màxims representants territorials de la seva Junta Directiva de la Federació Catalana
d’Ocells Fringíl·lids, com són els senyors Joan Nos, Josep
Gavilán, Sebastián Pérez i Claudi Sánchez, ens hem reunit
amb l’Honorable senyor Josep Rull, conseller de Territori i
Sostenibilitat.
La reunió, bàsicament, va ser un acte de presentació per donar a conèixer aquesta Federació creada recentment, i en la
qual també hi eren presents els senyors Ferran Miralles, com
a Director General de Polítiques Ambientals i Medi Natural,
i el senyor Antonio Suárez, com a Director dels Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat a les
Terres de l’Ebre.
El conseller ha tingut molt interès en conèixer de primera mà la creació de la nostra Federació Catalana d’Ocells
Fringíl·lids i hem pogut explicar, com de fet ja saben, que els
concursos de cant, compten amb més de 150 anys d’història
i que, degut a l’actual prohibició de les captures dels ocells
fringíl·lids, aquesta tradició tan arrelada a Catalunya, està
en perill per la seva possible desaparició.
Que, degut a aquest fet, i sempre sota la nostra opinió, l’única possibilitat que tenim de seguir endavant és a través de la
cria en captivitat, i és exclusivament per aquest motiu que
s’ha creat la nova Federació Catalana d’Ocells Fringíl·lids, la
qual també organitzarà proves de cant, de bellesa i diverses
activitats culturals.
Els hi hem transmès que això no vol dir, que nosaltres deixem
de donar suport a la defensa de seguir capturant ocells fringíl·lids, però que estem convençuts que una bona alternativa
per perpetuar la pràctica de les Festes Ocellaires de Cant i de
Trobades Culturals, tan antigues i tan arrelades a Catalunya,
es a través de la cria en captivitat.
No ens podíem quedar quiets en veure com un gran col·lectiu d’ocellaires no podien seguir amb aquesta activitat i per
aquest motiu va néixer aquesta nova federació. De fet, sempre ha estat una reivindicació del col·lectiu ocellaire el fet de
tenir una entitat pròpia i exclusiva per a la defensa dels seus
interessos.
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També hem informat de la creació del Carnet de Criador, per
poder regular millor la nostra activitat.
Ha estat una reunió distesa, molt positiva i en la qual em rebut el suport de tots els assistents i en especial del conseller
Rull, el qual ens ha manifestat que ens ajudarà en tot el que
necessitem, i que podem comptar amb ell.
Aproﬁtant l’avinentesa, i com no podia ser de cap altra manera, en acabar la reunió hem lliurat el carnet núm. 1 de CRIADOR D’OCELLS FRINGÍL·LIDS i el CARNET D’ADHESIÓ com
a SOCI núm. 1 de la nostra Federació a l’Honorable Senyor
Rull i al senyor Ferran Miralles.
Com podeu observar en la imatge de sota, ﬁnalment tots
els assistents es van fer la foto amb el CARNET DE CRIADOR i D’ASSOCIATS a la nostra FEDERACIO CATALANA
D’OCELLS FRINGÍL·LIDS a les seves mans.
Federació Catalana d’Ocells Fringíl·lids

Perquè federar-se, drets dels nostres federats, una
crida a la gent per adherir-se
La nostra Federació Catalana d’Ocells fringíl·lids, és l’única
que els seus socis són exclusivament Ocellaires. És per aquest
motiu que tots els nostres esforços recauran per defensar i millorar la nostra tradició.
La idea de crear una Federació exclusiva per als que practiquen les modalitats ocellaires era ja una reivindicació de moltes persones i des de fa ja força anys, però potser ﬁns ara no hi
ha hagut suﬁcients motius per crear-la ni prou gent valenta
per dur-la a terme com ﬁns ara, que a la ﬁ s’ha constituït.
Degut a l’actual prohibició de les captures la nostra línia de
treball, serà la de la cria i comercialització, ja que creiem que
serà l’única via per poder seguir i perpetuar d’aquesta manera les nostres tradicions que, com el nostre col·lectiu bé sap,
compta ja amb molts i molts anys de tradició arrelada a Catalunya.
Això no vol dir, com ja hem reiterat moltes vegades, que en cap
cas deixarem de defensar i donar suport a qualsevol iniciativa
per a la defensa de les captures. Però tampoc ens hem d’enganyar, serà una lluita molt complicada i tot ens va en contra.
Per tant, s’havia de buscar un altre tipus de solució, si més no,
per no perdre l’oportunitat de seguir endavant amb les nostres Lligues, i per aquest motiu la creació d’aquesta Federació.
A part del CARNET de SOCI que habilita per desenvolupar
totes les nostres activitats, i que no seran poques, com ara
diverses Trobades i Proves , també hem creat un CARNET de
CRIADOR, per poder regular millor la nostra activitat.
Un gran avantatge de formar part de la nostra Federació, es

que ja era hora que les decisions ocellaires i l’estructura directiva sigui només d’ocellaires. Qui millor que nosaltres per
defensar la nostra activitat... i que no siguin altres que ens dirigeixin i ens administrin?
Des de la nova Federació ús animem a que us federeu, ja que
mai havíem tingut tantes possibilitats de dirigir el nostre futur. Ens agradaria que hi participés el màxim d’aﬁcionats possibles, ja que estem enmig d´un canvi important dins el nostre
món i s’estan creant eines de futur com és el nou CARNET de
CRIADOR.
APROFITEU AQUESTA OPORTUNITAT I ADHERIU-VOS A
LA NOSTRA FEDERACIÓ!!!
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Caça news
A fons
Estudi de revisió sobre les bales
publicat per www.cienciaycaza.org
La substitució de munició de plom per materials alternatius
es justiﬁca pel risc d’intoxicació que poden patir moltes espècies (com els anàtids) i també per les conseqüències d’ingerir el plom que tinguin els animals abatuts, tant en espècies
carnívores silvestres com en el propi ésser humà. Des de fa
dècades les companyies armeres estan produint munició alternativa i la legislació va avançant cap a la substitució.
Un article signat per V.G. Thomas i col·laboradors va estudiar
com es va desenvolupant la “transició” cap a l’ús de bales sense plom a Europa, atès que molt es parla sobre aquest tema
(incloent rumors i percepcions no sempre precises), però no
hi ha dades cientíﬁques que analitzin la situació.

d’augmentar la massa de la munició pot comportar problemes
legals si la legislació no té en compte aquestes particularitats.
4. Són més cares en comparació amb les de plom?
És cert que, quan la demanda és petita i es tracta de calibres
poc habituals, el preu de les bales sense plom pot ser més elevat, però per als calibres més freqüents no hi ha una diferència
signiﬁcativa. Si hi hagués una major regulació al respecte, es
podrien igualar els preus.

La letalitat de les bales sense plom no
és inferior a les bales amb plom.
5. I què passa a l’hora del tret?
Aquest és un dels punts picants de la qüestió. Segons apunten
els autors, això depèn de la longitud i de la qualitat del canó, la
pressió i la velocitat de la pólvora per cremar, la velocitat de la
bala i la manera en què aquesta s’introdueix en l’arma. De nou,
com que les bales sense plom són menys denses cal incrementar-ne el volum, la qual cosa fa necessari que siguin disparades
a major velocitat per aconseguir el mateix efecte balístic. Per
tant, utilitzar bales sense plom per a calibres petits i armes “històriques” pot requerir una adaptació de l’arma.
Segons els estudis disponibles, la letalitat de les bales sense
plom no és inferior a les bales amb plom. Un dels únics problemes existents en aquest moment són els residus de coure que
queden al canó després del tret, i que poden arribar a ser un problema si no es netegen.
Lapua naturalis (munició sense plom)

1. Què és una bala sense plom?
No hi ha un acord internacional sobre què s’entén per bales sense plom, però les disponibles al mercat són de coure o bé aliatges d’aquest i zinc (entre altres).
2. Estan disponibles al mercat?
Sí, hi ha empreses nord-americanes i europees que produeixen
aquest tipus de munició per a un total de 51 calibres diferents
de fusells.
3. Quina és la diferència principal?
Les bales sense plom són menys denses, per la qual cosa és necessari utilitzar armes de calibres grans a ﬁ d’aconseguir les mateixes propietats balístiques. Els autors assenyalen que haver
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6. Hi ha risc de toxicitat per consumir animals abatuts amb
aquesta munició?
La investigació disponible ens diu que els nivells de coure, ferro,
zinc, alumini i estany dipositats en carn per al consum humà
són inferiors als límits establerts per les autoritats sanitàries.
En resum, les bales sense plom són una realitat, tot i que cal
millorar la informació als caçadors per així, també, millorar la
“transició” del plom al coure. Els autors indiquen que cal que les
administracions tinguin les coses clares a l’hora de legislar en
aquest sentit.
Referència de l’article:
Thomas, V. G.; Gremse, C. & Kanstrup, N. (2016). “Non-lead riﬂe
hunting ammunition: issues of availability and performance in
Europe”. European Journal of Wildlife Research, 62 (6), 633-641.

L’opinió de Denis Boglio
El plom és un metall altament tòxic, que
afecta la major part de les funcions físiques
del cos humà. Fou durant l’any 1980 quan
l’impacte negatiu de concentracions mínimes de plom en la sang humana provocà
la seva eradicació de la gasolina i desprès
de les pintures. Es van prohibir llavors els
ploms de pesca i desenvolupar alternatives
a les municions de plom per a la caça, però
que mai no van arribar a implantar-se. Milers de tones de plom es continuen depositant en les nostres zones rurals cada any.
L’any 2000, la Convenció Àfrica-Euràsia sobre Aus Aquàtiques Migratòries obligà l’ús
de municions no-tòxiques per a totes les
zones humides (ho havien fet Noruega i els
Estats-Units deu anys abans), i el novembre
del 2014, la Convenció Mundial sobre Espècies Migratòries va recomanar la substitució de les municions de plom per a tots els
hàbitats abans del 2018. És una tendència
potent, que rep a Europa una important
atenció política, i que molt probablement
ens obligarà a fer uns canvis en els propers
anys. Les alternatives a les municions
de plom existeixen; tècnicament no són
un problema, representen un sobrecost
assumible, i moltes ja estan disponibles i
comercialment distribuïdes. Dinamarca
va prohibir les municions de plom en 1996,
la regió de Saxònia, a Alemanya, a partir
del 2014, i Califòrnia acaba de programar
la substitució de totes les municions (cartutxos i bales) de plom abans del 2019, mentre que Holanda prohibeix el plom per als
cartutxos. La qüestió realment no és sobre
l’activitat cinegètica o si un està a favor o
en contra de la caça o de les armes, però sí
que ho és sobre la sostenibilitat d’aquestes
activitats, i la consciència i voluntat de progressar en ella.
Un dels impactes negatius més preocupant
és la quantitat d’ocells i altres animals que
consumeixen els ploms escampats pel
camp. No hi ha cap estimació precisa, però
l’ordre de la magnitud és entre desenes de
milers i centenars de milers que anualment
ingereixen plom (s’estima que al voltant
d’un 2% de les oques que hivernen al Regne
Unit es moren cada any per enverinament
amb plom). Aquests animals entren després en la cadena alimentària i és llavors
que poden representar un risc per a la salut humana, especialment dels nens i joves
que en consumeixen la carn (a pes menor,
absorbeixen proporcionalment més metall). Part del plom ingerit s’elimina naturalment, però la resta s’acumula principalment als ossos, on es queda durant diverses
dècades. Per a famílies que consumeixen
carn salvatge de caça menor regularment

cada any, podria arribar a representar un
risc sanitari, tot i que és que molt difícil estimar les conseqüències exactes o els llindars
de quantitat de carn que es poden menjar
sense risc. Estem parlant en tot cas d’un
consum superior a la mitjana (superior a
200 g per persona i per setmana de carn de
caça, segons l’Agència Sanitària Europea).
En relació amb la caça major, hi ha també una incidència. Les bales expansives
afecten una part a vegades important dels
teixits de la peça, i un estudi de l’Agencia Sanitària de Noruega en 2012 va trobar que els
consumidors de carn d’ungulats una o més
vegades al mes, tenien unes concentracions
superiors de plom sanguini ﬁns al 31%. No
és per tant únicament un problema relacionat amb cartutxos, sinó també amb bales.
La seva fragmentació provoca despreniments de plom dins el cos de la peça caçada, diverses desenes repartides a vegades a

Els governs estan tendint a prohibir l’ús del
plom en les municions.
20 o 30 cm del punt d’entrada. Només una
radiograﬁa pot llavors permetre de detectar-los.
Dels possibles problemes vinculats a les
bales alternatives hi ha la propensió al
rebot, que es podria creure superior per a
materials més lleugers; la diferència de penetració a l’impacte; i la fragmentació un
cop dins. L’anàlisi de 2.200 animals caçats
a Alemanya entre 2012 i 2014 ha conclòs
que existeixen projectils alternatius sense
plom, amb prestacions iguals o superiors
als tradicionals en tots tres aspectes.
Les alternatives més comunes quant a
cartutxos són les de tungstè (Matriu: 95%
tungstè, 5% polímer plàstic o Hevi: 59%
tungstè, 40% níquel, 1% ferro), les de bismut-alumini (95% bismut, 5% alumini), les
d’acer (99,5% ferro), i últimament se n’han
vist de coure (100%). Aquests cartutxos representaven menys del 10% del mercat en
2015. Quant a bales, la majoria de fabricants
actualment compta amb un o diversos
productes sense plom. A la pràctica, l’ús de
bales alternatives implica tornar a calibrar
el riﬂe. Aquestes bales són més lleugeres
perquè els metalls o materials utilitzats són
de densitat inferior a la del plom. L’energia
a l’impacte pot disminuir, sense que sigui
un problema, però les trajectòries sí que

seran notablement diferents. Tanmateix,
no és res que una parada de l’estand de tir
no pugui arreglar. Llavors, si la toxicitat
del plom és acceptada per tots, si cada cop
mes països ho prohibeixen, si les municions alternatives estan disponibles i són
eﬁcients, per què no es fa més ràpida la
substitució? Els factors límits sovint són
mes socials que tècnics. El primer problema és l’acceptació de l’impacte negatiu del
plom en les poblacions d’ocells; els col·lectius de caçadors posen a vegades en dubtes
els resultats cientíﬁcs i minimitzen el problema per tal de justiﬁcar l’estatus quo. En
aquest cas, la mortalitat per enverinament
a causa del plom només es pot comprovar
amb un examen post mortem al laboratori; no és “visible” des de fora, i per això es fa
difícil d’estimar sense estudis especíﬁcs.
La “tradició” és també a vegades mencionada com a raó per no canviar les coses.
I, ﬁnalment, un factor negatiu ha estat en
més de una ocasió l’oposició entre els grups
ambientalistes o animalistes i els caçadors.
Cada cop que els dos grups han pogut seure
a la mateixa taula per plantejar una solució
a aquest problema, se n’han trobat, de solucions, i en canvi cada cop que un dels grups
ha utilitzat el tema per atacar o defensar-se
de l’altre grup, el resultat ha estat una ﬁxació de les posicions en l’estatus quo. Ho hem
vist al juny, quan un grup d’experts del
Regne Unit va recomanar la substitució de
les municions de plom, sense associar prou
als seus treballs els caçadors i els armers, i
quan aquests van fer pressions sobre el Govern, que ﬁnalment va decidir… no fer res.
A Espanya, l’Oﬁcina Nacional de la Caza
té una posició de principis i defensa l’ús de
les municions de plom sense restriccions.
Mentrestant, el desembre del 2015, la Comissió Europea ha encarregat a l’Agència
Europea de la Química avaluar la possibilitat de restringir l’ús del plom en les tintes
dels tatuadors, en la fabricació de PVC i en
la fabricació de municions. És una tendència social de fons que, tot i representar
canvis i un sobrecost a curt termini, també representa una gran oportunitat per al
món cinegètic per demostrar el seu compromís amb la sostenibilitat ambiental i
enviar un missatge proactiu i positiu.
Referencies:
http://www.oxfordleadsymposium.info/
http://www.leadammunitiongroup.org.uk/
http://huntingwithnonlead.org/scientific_evidenceMore.html
https://www.wildlife.ca.gov/Hunting/Nonlead-Ammunition
http://oficinanacionaldecaza.org/2016/01/27/
el-plomo-es-el-material-mas-adecuado-para-la-municion-en-terminos-de-sostenibilidad-segun-detallados-estudios-internacionales/
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Calendari de Trobades Tradicionals
Us recordem a tots que el proper 05 de Març, donem el tret de
sortida al nostre calendari de Trobades Tradicionals.
Aquesta primera trobada tindrà lloc a la comarca d’Osona,
amb la Societat de Canovelles-Antonio Olivares com a organitzadora.
Recordeu que teniu disponible el Calendari de Trobades, tan
al Facebook com a la nostra pagina web per veure totes les
dates i indrets que segueixen en aquesta primera trobada.
De totes maneres, per facilitar-vos la tasca de recerca, us el
posem a continuació d’aquesta nota.
Al mateix temps us informem que seguim treballant amb les
diferents propostes que em anat recopilant per anar organitzant diferents activitats. Entre d’altres ja us avancem que hi
ha haurà diferents xerrades-col-loquis envers als ocells frin-

gíl·lids i també en relació a la cria en captivat amb diferents
experts de reconegut prestigi en aquest camp.
Us anirem informant a través de la pagina web i del facebook, on anirem publicant totes les novetats i avanços que
anem fent.
Aproﬁtem també, per agrair-vos tot el suport, conﬁança i recolzament que ens heu donat per engegar aquest nou projecte que ja es una realitat.
Així doncs, esperem contar amb la vostra presencia i participació en totes les trobades i activitats que anem organitzant
durant el recurs d’aquest any.
Gràcies a tots.
Federació Catalana d’Ocells Fringíl·lids

Osona

Lleida

Març
05 - Canovelles - Antonio Olivares
12 - Prats de Lluçanès
19 - Folgueroles

Març
05 - El Passarell de Solsona
12 - La Pluma Dorada de Bellpuig
19 - La Taula de l’Or de Lleida
26 - L’Estesa d’Agramunt

Abril
02 - Canovelles - Teradell
09 - Olot - Girona
17 - Tona
16 - Folgueroles
23 - La Unió d’Osona
30 - Roda de Ter
Maig
01 - Olot
07 - Calldetenes
14 - Sant Hilari
21 - Ripoll
21 a les 8h Trobada Tradicional de Cant Silvestre - Lleida - El Ram
28 a les 8h Trobada Tradicional de Rapidesa - Vendrell - El Rocío
Juny
04 - Sant Julià
11 - Taradell
18 - La Guixa

Manresa
Abril
09 - La Primavera del Bages
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Abril
02 - El Verdum de Torrefarrera
23 - El Ram de Lleida
Maig
21 a les 8h Trobada Tradicional de Cant Silvestre - Lleida - El Ram
28 a les 8h Trobada Tradicional de Rapidesa - Vendrell - El Rocío

Tarragona
Abril
16 - El Pinsà
23 - Amics del Silvestre
Maig
01- El Passarell
07 - El Pardillo Dorado
14 - El Rossinyol
21 a les 8h Trobada Tradicional de Cant Silvestre - Lleida - El Ram
28 a les 8h Trobada Tradicional de Rapidesa - Vendrell - El Rocío
Juny
04 - Pajaril Vendrell
17 - Unió Ocellaire La Pobla - El Passarell

m’agrada
Ja som més de
4.000 seguidors
a Facebook!

4.000
gràcies
a tots
i totes!

#lacaçaésvida
cinegeticat.cat

El llibre APUNTES DE CAZA, de l’autor
Vicente Amat, amb magnífiques il·lustracions
de Luis Lorenzo Sánchez Diezma,
supera les expectatives i esdevé
des de la seva publicació,
el llibre més venut de l’Editorial Solitario.
En aquesta obra, Vicente Amat transmet la
seva visió sobre la natura, el camp i la caça.
Així mateix, fa un recorregut per la caça
menor espanyola i estrangera i la caça del
senglar en la modalitat d’espera.
El llibre està dedicat a tots els paisatges que
ha conegut l’autor, als animals que hi ha
buscat i als gossos amb els quals ha caçat.
També està dedicat als seus pares
i familiars i a Cristina i Lucía.

Per a les comandes us podeu posar
en contacte amb l'Editorial Solitario:
www.editorialsolitario.es
Tel.: 91 358 25 21 / 626728584

Caça News

Seti.cat guanya la partida al senglar
Una bona part dels membres del grup @Seti.Cat, concretament 76 caçadors/es, varen participar en una macrocacera
al terme de la Societat de Caçadors de la Vall del Llémena i
Can Plana, organitzada pel mateix grup i la colla del senglar
de Granollers de Rocacorba.
En total es van reunir uns 120 caçadors provinents d’arreu
de la geograﬁa catalana (des de l’Ebre ﬁns a la Jonquera) i
una cinquantena de gossos que van batre aproximadament
400 hectàrees de terreny molt boscós i brut, típic de la Vall.
El resultat ﬁnal va ser de 42 animals abatuts; 32 senglars i
10 cabirols femella.
El punt de reunió va ser l’escola de Sant Martí de Llémena, que des de les 6 del matí anava rebent els participants
i contemplava com s’omplia de caliu l’entorn. Els caçadors
arribaven, se saludaven i es preparaven l’esmorzar, mentre
uns la feien petar per un cantó, uns altres repartien les parades. Un cop ben esmorzats es va començar a revisar els
permisos, fer els passis i repartir les parades. A quarts de
deu del matí ja tothom estava situat per començar la cacera.
La nota negativa de la jornada va ser el temporal de vent
(tramuntana) que va diﬁcultar i complicar la cacera i que
feia d’aliat dels senglars, però tot i així el bon treball de
gossos i gossers i l’encert dels caçadors va ser suﬁcient per
guanyar la partida al senglar.
Cap a les tres de la tarda es va donar per ﬁnalitzada la batuda, però no va ser ﬁns als volts de les cinc de la tarda, que la
majoria de participants van arribar al punt de reunió, després de recollir i treure tots els animals abatuts del bosc.
Feina feixuga i de gran esforç físic però que digniﬁca la caça
i permet aproﬁtar una carn d’excel·lent qualitat.
L’anunci de la batuda els dies anteriors a la seva celebració i
emmarcats en una situació d’emergència per la sobrepoblació de senglars en molts indrets de Catalunya, va despertar
l’interès de més d’un mitjà de comunicació ﬁns al punt d’esdevenir una cacera mediàtica. Així que el mateix dia de la
cacera, periodistes de l’ACN, del Diari de Girona i de la mateixa TV de Girona, es van desplaçar ﬁns a Rocacorba per
entrevistar de primera mà Xavier Rincón i Jacint Sanz, dos
dels organitzadors i administradors del grup @Seti.Cat de
les xarxes socials.
Ambdós van explicar que el col·lectiu caçador fa una funció
essencial per regular la sobrepoblació del senglar i vetllar
pel medi natural i que no tenen el reconeixement que es
mereix ni per part de l’Administració ni per bona part de
la societat. A més, econòmicament parlant, els caçadors inverteixen molts diners per practicar la caça i no reben cap
tipus d’ajuda.
Els danys que ocasiona el senglar a Catalunya són quantiosos i afecten principalment l’agricultura i els accidents
de trànsit. Només per això, aﬁrmen els caçadors, ja és suﬁcient un reconeixement que millori la mala imatge que té el
col·lectiu. Conclouen dient que si no hi haguessin caçadors,
el problema rauria únicament i exclusivament sobre la Generalitat.

12 Cinegeticat

Participants al punt de reunió.

Revisant la documentació i fent els passis.

Consultes legals

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

Assegurança de responsabilitat civil obligatòria
Tot caçador té l’obligació de tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil per cobrir els danys que es puguin ocasionar com a conseqüència de l’acció de la caça per
tal d’indemnitzar, en el si és el cas, els perjudicats, tal com
s’estableix en l’article 52 de la Llei de Caça vigent.
L’any 1994 es va dictar la norma especíﬁca que ho desenvolupa: Real Decret 63/1994, de 21 de gener, pel qual s’aprovava
el Reglament de l’Assegurança de Responsabilitat Civil del
Caçador, de subscripció obligatòria.
Aquesta és la norma vigent que desplega i regula en forma
de reglament l’obligació dels caçadors de tenir assegurança.
El reglament regula els extrems següents: naturalesa, obligatorietat, règim jurídic, àmbits de cobertura, exclusions, límits
quantitatius de la cobertura, les seves extensions, durada del
contracte, responsabilitat concurrent, funcions del consorci
de compensació i dret de repetició de la companyia asseguradora contra l’assegurat.
Aquest reglament va acomodar a l’activitat especíﬁca de la
caça les previsions de la Llei del Contracte d’Assegurança general, per la necessitat d’acomodar aquesta assegurança de
l’activitat de la caça a la realitat social, tal com es fa constar
en l’exposició de motius del Reglament.
Doncs bé, en aplicació de les prescripcions del Reglament, l’assegurança té per objecte la cobertura, dins dels límits ﬁxats

en el Reglament, de la responsabilitat civil en què pugui incórrer el caçador amb armes en l’acció de caçar.
En relació als límits, l’article 3 del Reglament estableix que
l’assegurança tindrà un límit màxim de capital assegurat de
90.151,82 €. Aquest capital màxim cobrirà únicament danys
corporals.
Ara bé, a voluntat del caçador es pot contractar una cobertura major que superi el límit establert pel Reglament (article 4).
Igualment, podrà utilitzar-se la pòlissa del caçador per incloure altres cobertures, com per exemple la cobertura dels
danys materials.
Amb aquest marc normatiu, qualsevol sinistre que ocasioni
una responsabilitat per al caçador superior als 90.151,82 €, si
aquest no ha contractat una cobertura d’import superior en
la seva pòlissa, haurà de fer-se càrrec personalment de la diferència que hi hagi.
És important tenir-ho en compte.
En ocasions els sinistres derivats de la caça comporten responsabilitats altíssimes i que no quedarien cobertes amb
aquest límit del Reglament.
En deﬁnitiva, tot queda en mans del caçador i la pòlissa concreta que tingui contractada.
S’aconsella revisar-la i tenir clar les cobertures i capitals assegurats per evitar sorpreses.
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En un Hide

Per Moises Boza (text i fotos)
Autor del llibre “El trampeo y demas
artes de caza tradicionales en la
peninsula Iberica”

El fototrampeig
Des que a ﬁnals de la dècada dels anys setanta, la llei de caça
estatal prohibís deﬁnitivament l’ús no autoritzat de gairebé
qualsevol tipus de trampa. El trampeig (la caça amb parany)
al nostre país ha acabat per convertir-se en un oﬁci en vies
d’extinció, ja que actualment només s’autoritza l’ús puntual
de determinades trampes i llaços antiestrangulació, així com
les xarxes i caixes trampa per capturar sempre en viu determinades espècies amb ﬁnalitats cientíﬁques.
Ara per ara, ningú i molt menys jo, no discuteix prohibició
encertada d’aquests ancestrals mètodes de caça. Tampoc no
és discutible la funció tan important que aquests artefactes
van exercir durant segles per als audaços habitants de l’Espanya rural, quan les penúries alimentàries col·lapsaven l’estómac de molts dels nostres paisans. Però, a part de la seva
més que demostrada efectivitat, què va fer de les trampes un
mètode de caça tan comú entre les nostres gents? Per què
aquesta instintiva passió per caçar amb parany? Una passió
que s’ha perllongat en el temps més enllà de la seva prohibició, encara que es coneixien les fortes sancions amb què es
reprimia la pràctica d’aquesta activitat.
M’he fet aquestes mateixes preguntes centenars de vegades.
Finalment, he arribat a la conclusió que, molt possiblement,
fos potser la càrrega d’adrenalina d’un acte tan clandestí i
subtil, juntament amb la emoció palpitant d’aconseguir
aquella peça desitjada amb l’única ajuda de les pròpies mans
i la perícia caçadora. La impressió que va portar centenars
d’aﬁcionats a conservar viva aquesta tradició durant tants
anys, perquè no hem d’oblidar que el parany mes perfecte
pot resultar el “trasto” més inútil, si les mans que la instal·len
no ho fan correctament o es col·loca en el lloc equivocat.
Entrats ja al segle XXI, des d’Europa se’ns plantegen tota una
horda de reglaments i legislacions encarregades de bloquejar
permanentment la posada en pràctica de qualsevol mètode
de caçar amb parany, encara que aquest sigui un art de caça
tradicional tan selectiu i arrelat al sentir popular, com ho és
el parany per als valencians o les barraques per als habitants
de l’Alt Aragó. Arriba ﬁns a nosaltres, de la mà de la tecnologia més moderna, la possibilitat de seguir trampejant, això si
de la manera més innocent i legal.
No, no m’he tornat boig. S’imaginen la possibilitat de tornar
a capturar cabirols, guineus, teixons o senglars com abans,
utilitzant simplement les nostres mans i una gran dosi de
perícia caçadora? Ara sí que pensareu que he perdut deﬁnitivament la xaveta, però els asseguro que no és així i que, després de llegir i veure les fotograﬁes que acompanyen aquest
article, més d’un començarà a fregar-se les mans rememorant antigues sensacions viscudes en companyia de pares i
avis quan, congestionats i tot pel fred del matí, anaven tots
junts a veure el resultat dels llaços o de les lloses parades la
tarda anterior.
Com els dic, aquesta possibilitat se’ns obre de nou als caça-
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Les Trail-cams (càmeres trampa) són uns soﬁsticats equips
electrònics proveïts d’un sensor volumètric d’infrarojos.

Sam autem atus et laccum
adi utetusa picaecabo. Tur
aborum et volupta erumquo
etus escimi, quam eatem.
dors espanyols de la mà de les anomenades trail-cams, més
conegudes al nostre país com càmeres trampa o equips de
fototrampeig. Uns sorprenents enginys digitals que ens permetran gaudir de les intenses emocions del trampeig en el
seu estat més pur i tradicional.
Les càmeres trampa són uns soﬁsticats equips electrònics
proveïts d’un sensor volumètric d’infrarojos connectat a una
càmera fotogràﬁca, de tipus compacte o integrat, que es “dispara” en detectar moviment o una font de calor, obtenint així
una instantània o un vídeo de l’objectiu en el moment precís
en què, en aquest cas l’animal, és davant de l’objectiu. Pensin
en les diferents possibilitats que ens brinden aquests equips.
Són, senzillament, inﬁnites. Qui no ha somiat “conèixer” amb
anterioritat aquell vell senglar que nit rere nit ens roba el

Una geneta olorant el rastre d’alguna presa.

son, o amb poder valorar amb certesa
la salut del nostre vedat, descobrint els
seus habitants més esquius com són
els mustèlids o les rapinyaires nocturnes? Qui no ha desitjat demostrar, i no
només amb paraules, la quantitat o la
qualitat dels caps de bestiar que diàriament transiten pels corriols de la nostra ﬁnca? O per què no?, obtenir una
“bonica” instantània del furtiu que ens
està deixant el vedat sense cabirols?
No oblidem, que la majoria d’aquests

equips estan dotats amb un sistema
d’il·luminació infraroja que ens permetrà obtenir fotograﬁes o vídeos nocturns segons les nostres preferències.
Les primeres trail-cams van sortir al
mercat per allà el 1994 de la mà de la
companyia TrailTimer, una prestigiosa
ﬁrma americana fabricant de controladors de pas. Es tractava d’equips rudimentaris d’acció manual o mecànica de
maneig difícil i amb unes prestacions
molt limitades. La incorporació de

ﬁns als mes soﬁsticats que poden arribar als 600 €, tot dependrà del “fons” de
la nostra butxaca.
Entre les diverses prestacions que
ofereixen la majoria d’aquests equips
podem trobar la possibilitat d’escollir
la sensibilitat i el temps d’activitat del
volumètric (dia o 24 hores), seleccionar
la quantitat de disparaments (exposicions) que la màquina ha de realitzar
per cada moviment detectat, triar el
lapse de temps que ha de transcórrer

En moltes ocasions, els cebaderos (esquers) del senglar ajuden a passar rigorosos hiverns a altres espècies menys abundants i clandestines.

l’electrònica i l’adaptació especiﬁca que
diversos dels més importants productors de càmeres fotogràﬁques han dut
a terme en els seus productes per dotar
aquests equips amb càmeres d’última
tecnologia, han aconseguit que en molt

poc temps aquests equips de fototrampeig es popularitzin entre els naturalistes, cientíﬁcs i caçadors de tot el món.
Actualment podem trobar un ventall
molt ampli de possibilitats: des dels
equips més senzills que ronden els 90 €

entre cada nova exposició, així com
escollir entre fotograﬁes o vídeos i la
durada d’aquests últims. Fins i tot en
alguns equips d’alta gamma hi ha la
possibilitat d’ajustar l’objectiu de la càmera fotogràﬁca mitjançant un punter
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Salut animal | Que és i què fa el servei d’ecopatología de fauna salvatge sefas

Un bon ús de les càmeres trampa ens ajudarà a conèixer les necessitats dels animals que habiten al nostre vedat i ens ensenyarà on s’han
de millorar els seus recursos naturals.

làser integrat.
Les fotograﬁes que es prenen amb una càmera digital es graven com un arxiu d’imatge. La mida dels arxius i el nombre
d’imatges que es poden guardar dependrà sempre de la mida
i la qualitat de les imatges, així com la capacitat de memòria
de la targeta SD. Per aquest motiu, abans d’instal·lar la càmera haurem de seleccionar la manera d’imatge que estigui
d’acord amb l’ús que li donarem posteriorment. Per exemple
si pretenem obtenir fotograﬁes amb la intenció de poder
realitzar ampliacions o bé còpies d’alta qualitat, haurem
de seleccionar prèviament un format de 2.816x2.112 (píxels)
o superiors. Si per contra, el que necessitem són fotograﬁes senzilles adequades per a una visualització ràpida a la

La guilla es sorpresa per la càmera durant les seves
sortides nocturnes.
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Sam autem atus et laccum
adi utetusa picaecabo.
pantalla d’un ordinador, haurem de seleccionar el format
de 1.024x768 (píxels). En el cas del vídeo, l’estàndard és de
1.280x720 (píxels) o bé 1.920x1.080 (píxels) que ofereixen els
equips FHD. Cal tenir present que la capacitat màxima de
la targeta de memòria dependrà sempre de la qualitat de les

Els equips de fototrampeig poden realitzar imatges nocturnes sense alterar la
quotidianitat dels animals, gràcies a la llum infraroja.

Una de les moltes possibilitats que ofereixen aquestes càmeres és la
possibilitat d’identiﬁcar el responsable dels danys per poder fer la
reclamació corresponent.

Una altra possibilitat és, per exemple, atrapar lladres in fraganti. En aquest cas,
sostraient una perdiu mascle en una gàbia d’aclimatació del vedat d’Alòs de Balaguer. Les proves varen ser entregades a les autoritats corresponents perquè
en tinguin coneixement.

fotograﬁes o dels vídeos seleccionat.
Per acabar, comentarem aquí algunes recomanacions, com
ara el fet de comprovar sempre l’estanquitat de l’equip i veriﬁcar que no hi hagi pessics a les juntes tòriques de goma
encarregades del segellat de la tapa protectora. Si s’aprecia
algun tipus de deteriorament, és aconsellable canviar-la immediatament perquè qualsevol petita ﬁssura permetrà el
pas de la humitat o el que és pitjor l’aigua de la pluja. La humitat fa que les bateries s’esgotin ràpidament, i ﬁns i tot pot
provocar curtcircuits a l’interior de la càmera fotogràﬁca o
en l’equip electrònic del sistema volumètric.
Trampejar amb les trail-cams resulta divertit i gratiﬁcant. A
més, potencia i desenvolupa el nostre instint caçador; ja que

no hem d’oblidar que, com la més elemental de les trampes,
de res servirà el més soﬁsticat equip electrònic si no sabem
situar-lo en el lloc i el moment adequat. Únicament un treball exhaustiu de camp, juntament amb el més conscienciós
seguiment de les diferents petjades, rastres i senyals ens permetrà “capturar” amb èxit aquells animals que ens interessen. Més tard, ens arribarà una emoció palpitant amb cada
visualització, quan ﬁnalment veurem si els nostres esforços
han estat recompensats, i podrem gaudir amb la inigualable
complicitat que suposa pel fet d’haver estat partícips de multitud de moments màgics i irrepetibles plasmats per sempre
en cadascuna de les instantànies aconseguides.

Per acabar, dues instantànies molt especials. Dos moments màgics per a compartir amb els nostres ﬁlls i amics.
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Salut animal

Per Gregorio Mentaberre, Roser Velarde, Emmanuel Serrano, Ignacio Marco, Jorge Ramón López-Olvera, Oscar
Cabezón i Santiago Lavín. Imatges: Servei d’Ecopatología de Fauna Salvatge (SEFaS). Servei d’Ecopatologia de
Fauna Salvatge (SEFaS), Facultat de Veterinària, Universitat Autònoma de Barcelona.08193-Bellaterra, Barcelona. Telèfon: 935811923, sefas@uab.cat

Què és i què fa el
Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge (SEFaS)
El Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge (SEFaS) és un servei que pertany
a l’esfera de la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB) i que s’ubica fí sicament a la facultat de veterinària, al
campus de Bellaterra d’aquesta universitat. Va començar a funcionar el 1991
amb l’objectiu d’estudiar i donar assessorament en qüestions relacionades
amb la captura, el maneig i les malalties de la fauna salvatge autòctona a
tothom que ho volgués sol·licitar.
Actualment, el SEFaS s’ha consolidat
com a servei d’assessorament per a
la gestió de la fauna, en especial la cinegètica, així com a plataforma de suport per a la docència i la investigació
bàsica i aplicada en tot allò relacionat
amb el maneig i la patologia de la fauna
salvatge. Aquests serveis s’ofereixen a
gestors de la fauna i de la sanitat animal en general, organismes oﬁcials,
institucions públiques i privades, centres de recerca, federacions, empreses
i particulars.
Amb només dos veterinaris als nostres
orígens, un professor i un becari, vàrem
crear el SEFaS convençuts que alguns
dels reptes més importants per a la gestió futura de les poblacions salvatges
tindrien alguna relació amb les seves
malalties. I és que les malalties poden
tenir implicacions a tres nivells: la
conservació de les pròpies espècies; la
sanitat dels animals domèstics, ja que
comparteixen malalties; i la salut pública, ja que poden transmetre malalties a
les persones (zoonosis). Teníem clar que
era important integrar aquests tres nivells. El temps ens ha donat la raó i
recentment els organismes internacionals implicats en la sanitat animal i la
salut humana han encunyat una frase
que ho deixa molt clar: ‘Un món, una
salut’.
Avui dia, el SEFaS s’ha convertit en un
equip multidisciplinar que inclou veterinaris i biòlegs, a més de col·laborar
amb professionals d’altres titulacions,
com enginyers forestals o agrònoms, o
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ambientòlegs. Això ens permet integrar en el plantejament dels nostres serveis i
projectes d’investigació conceptes sanitaris (propis de la veterinària) i conceptes
ecològics (factors mediambientals).
A part del personal docent i investigador propi de la universitat, el servei disposa
de tècnics i investigadors amb ﬁ nançament extern a la universitat. Aquest creixement de l’equip humà s’ha degut tant a la necessitat d’abordar un volum creixent
de reptes de gestió, d’investigació i de docència, com a la voluntat de sumar-s’hi a
aquest projecte de persones que comparteixen la visió amb la qual es va crear el
servei.

El SEFaS s’ha consolidat com a servei d’assessorament per a la gestió
de la fauna, en especial la cinegètica.
Aquest són els serveis que el SEFaS ofereix:
1- Establiment de programes de vigilància i seguiment de les malalties d’espècies
salvatges en llibertat.
2- Estudi de brots de malaltia en poblacions d’espècies salvatges, tant de vida
lliure com en captivitat.
3- Valoració de l’estat sanitari de poblacions d’espècies salvatges en llibertat.
4- Assessorament cientíﬁc i tècnic en aspectes relacionats amb la patologia,
captura i maneig de la fauna salvatge.
5- Anàlisi i disseny d’estratègies per al control de fauna urbana i periurbana.
6- Impartició de cursos de formació sobre aspectes veterinaris de la fauna salvatge per personal relacionat amb la seva gestió (tècnics, guardes, caçadors, etc.).
7- Assessorament tècnic i cientíﬁc en qüestions relacionades amb l’autoconsum
i la comercialització de carn de caça.
8- Realització de protocols d’avaluació del risc sanitari amb programes de reintroducció d’espècies salvatges.
9- Captura i maneig de fauna salvatge, tant de vida lliure com en captivitat.
10- Redacció i seguiment de programes d’higiene i proﬁ laxis per a les instal·lacions
on hi hagi animals salvatges en captivitat.

El SEFaS es ﬁnança, principalment, mitjançant encàrrecs en forma de convenis,
contractes i acords de col·laboració amb administracions, institucions i empreses.
Ja que molts dels reptes als quals hem de donar resposta són situacions noves
que no s’han afrontat mai, la nostra activitat té un component important d’investigació que és necessari per trobar solucions. La nostra trajectòria i activitat
investigadora es reﬂecteix en els nombrosos projectes d’investigació en què hem
participat, així com en publicacions cientíﬁques i divulgatives com les que venim
publicant en aquesta revista. Com que molts dels reptes a què ens enfrontem són

Figura 1. Instal·lació del SEFaS al Campus de Bellaterra de la
UAB, per al manteniment, estudi clínic i diagnòstic d’animals
que arriben malalts.

Figura 2. Classe de determinació de l’edat en senglar a estudiants
de veterinària. Pràctica impartida dins de la assignatura “Ecopatologia de Fauna Salvatge” del Grau de Veterinària a la UAB.

globals (és donen a nivell europeu o mundial), presentem els
nostres resultats en congressos i mantenim col·laboracions
estretes amb altres grups d’investigació, tant nacionals com
internacionals.
Pel que fa al paper que desenvolupa el SEFaS en l’àmbit docent universitari en què es troba immers, el Servei ha jugat
un paper fonamental en la implantació d’una assignatura
anomenada “Ecopatologia de Fauna Salvatge” al Grau de
Veterinària de la UAB. Aquesta assignatura dona als futurs
veterinaris coneixements sobre les especies salvatges, a les
quals les Facultats de Veterinària no han donat la importància que tenen ﬁns dates recents. Aquesta assignatura no es
podria impartir sense el suport del SEFaS. A més, personal del
SEFaS imparteix docència en màsters i cursos de postgrau
d’especialització en fauna salvatge en aquesta i altres universitats i centres de recerca. D’altra banda, en l’àmbit del SEFaS
es formen becaris de postgrau, es dona acollida a alumnes i
professors visitants i es duen a terme treballs de ﬁ de grau,
treballs de ﬁnal de màster i tesis doctorals. Sovint, és gràcies
a aquests treballs de recerca que es pot donar resposta i so-

lució a problemes de la gestió real de la sanitat de la fauna
silvestre sense que les administracions competents destinin
cap ﬁnançament especíﬁc a la resolució del problema.
Quan es tracta de malalties de la fauna salvatge en llibertat,
els tractaments o les vacunacions normalment serveixen de
poc. Per aquest motiu, és molt més important la prevenció; es
necessita una estructura com la que ja existeix en altres països europeus, com França. Aquesta estructura es triga anys
a crear i necessita una xarxa àmplia de personal involucrat,
però quan funciona dona els seus fruits. D’aquesta manera,
les persones amb relació amb la fauna salvatge (Agents Rurals, caçadors, veterinaris…) tenen coneixement de les malalties que circulen pels animals de cada zona i poden participar
de forma més activa en la vigilància i la prevenció, al mateix
temps que poden prendre precaucions quan hi ha malalties
que es poden transmetre a les persones.
Com a acomiadament, per si teniu interès en saber-ho, us
esmentem alguns del projectes, convenis i contractes més
rellevants relacionats amb la fauna cinegètica als quals ha
participat o participa el SEFaS:

Figura 3. Realització de necròpsies d’animals salvatges. El SEFaS
realitza les necròpsies a la Facultat de Veterinària de la UAB, en
instal·lacions amb les condicions higienicosanitàries i de bioseguretat adients per a aquesta ﬁnalitat.

Figura 4. Imatge d’isard afectat pel Pestivirus enviada al SEFaS
pel cos d’Agents Rurals. És fonamental la col·laboració d’Agents
Rurals i caçadors per a la detecció precoç dels problemes sanitaris
presents.
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Figura 5. Tords (Turdus philomelos) afectats per salmonel·losi a Tarragona i Lleida els anys 2009, 2010 i 2011. La col·laboració de caçadors i ornitòlegs va ser crucial per a la determinació de l’extensió
del problema.

- Impacte sanitari entre animals domèstics, home i fauna salvatge. Projecte ﬁnançat per l’Estat espanyol.
- Estudi de les malalties infeccioses compartides entre ungulats domèstics i salvatges a la Reserva Nacional de Caça dels
Ports de Tortosa-Beseit. Dos projectes ﬁnançats per l’Estat
espanyol.
- Estudi del pestivirus en l’isard i altres espècies. Diversos

projectes ﬁnançats per l’Estat espanyol.
- Estudi de la queratoconjuntivitis de l’isard al Pirineu Català.
Projecte ﬁnançat per l’Estat espanyol.
- Vigilància Sanitària a les Reserves Nacionals de Caça i Zones
de Caça Controlada de Catalunya. Diversos encàrrecs, contractes i convenis amb la Generalitat de Catalunya.
- Vigilància sanitària de la fauna salvatge de la Vall d’Aran.
Encàrrec per conveni del Consell Generau d’Aran, ininterromput des del 2001.
- Estudi de la sarna sarcòptica de l’isard de la Serralada Cantàbrica (ﬁnançat pel Principat d’Astúries), de la cabra salvatge a Andalusia (ﬁnançat per l’Estat espanyol) i de l’íbex dels
Alps italians (ﬁnançat per l’Administració italiana).
- Estudi de les malalties de la llebre. Projecte ﬁnançat per la
Delegació Territorial de Barcelona de la Federació Catalana
de Caça.
- Estudi de la triquina al senglar de les províncies de Barcelona i Girona. Projecte ﬁnançat per la Delegació Territorial de
Barcelona i de Girona i de la Federació Catalana de Caça.
- Avaluació de l’estat sanitari d’aus necròfagues. Projecte ﬁnançat por l’Estat espanyol.
- Estudi per a una aproximació integrada a la demograﬁa de
les poblacions d’isard. Projecte ﬁnançat per l’Oﬃce National
de la Chase et de la Faune Sauvage de França.
- Seguiment del senglar al Parc Natural de Sant Llorenç de
Munt i l’Obac. Projecte ﬁnançat per la Diputació de Barcelona.
- Estudi i assessorament per a la gestió i control de la problemàtica relaciona amb la presència del senglar a la ciutat de
Barcelona. Encàrrec mitjançant contracte amb l’Ajuntament
de Barcelona.
- Estudi i assessorament per a la gestió i control de coloms
urbans a Granollers i Calella (contracte amb la Diputació de
Barcelona) i a Barcelona (contracte amb l’Ajuntament de Barcelona).

Figura 6. Veterinari administrant un dard anestèsic amb sarbatana a un porc senglar detectat en plena hora punta a un jardí públic de
la ciutat de Barcelona.
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- Estudi sobre l’estrès de captura i maneig en diferents especies d’animals
salvatges. Diversos projectes ﬁnançats
per l’Estat espanyol.
- Normalització per a la certiﬁcació de
la qualitat de la gestió cinegètica sostenible. Projecte ﬁnançat per l’Estat
espanyol.
- Formació de caçadors en matèria de sanitat i higiene per a la comercialització
de la carn de caça i per a la millora de la
seguretat alimentària en l’autoconsum.
Cursos subvencionats per la Generalitat de Catalunya.

Molts dels treballs que
realitza el SEFaS no
serien possibles sense
el suport de tècnics,
Agents Rurals, guardes
i caçadors.
No podem acabar aquest escrit sense
posar de manifest que molts dels treballs que ha realitzat i realitza el SEFaS
no serien possibles sense el suport de
tècnics, Agents Rurals, guardes i caçadors, als quals reiterem el nostre agraïment profund. No obstant això, per
continuar avançant en el coneixement
de la fauna salvatge i la millora de la
gestió de la sanitat animal es necessita
una implicació major de les administracions competents i dels diferents organismes i organitzacions implicades en
la gestió d’aquestes espècies.

Exemple de col·laboració:
Grup de WhatsApp, Llebre Sanitat
Com a conseqüència de l’aparició el
febrer del 2014 a Oristà (Osona) de les
primeres morts de llebres a causa de
la nova variant del virus de la malaltia
hemorràgica del conill, a mitjans del
2014 la Delegació Territorial de Barcelona de la Federació Catalana de Caça
va signar un acord de col·laboració amb
el SEFaS. L’acord tenia com a objectiu
conèixer la difusió i l’impacte del virus,
i determinar l’estat sanitari (quines
malalties circulen) a les poblacions de
llebre. Fruit d’aquesta col·laboració i la
participació de caçadors i agents rurals
es van analitzar 106 mostres de llebre
recollides la temporada de caça 2014-

Figura 7. Fetge d’una llebre europea capturada a Navata, el gener del 2016, per un caçador.
El fetge està augmentat de grandària (vores arrodonides) i té un color ataronjat. El virus de
la síndrome de la llebre bruna causa una hepatitis greu.

2015. Els resultats de l’estudi indicaven que en aquelles dades el contacte i mort de
la llebre europea per aquest virus era esporàdic i així es va publicar en una revista
internacional ja que era la primera vegada que es descrivia aquest virus en la llebre europea (Velarde et al., 2016).
Per entendre l’efecte d’aquesta i altres malalties detectades en les poblacions de
llebre, el seguiment sanitari ha de ser continu en el temps. Per això hem de reforçar la vigilància passiva i l’activa i totes les llebres que apareguin mortes (passiva), independentment de la causa última de la mort, com ara els atropellaments en
carreteres, haurien de ser analitzades. Si, a més, a partir de les llebres que es cacin
(vigilància activa), s’agafen mostres de sang i teixits (pulmó, cor, fetge i melsa),
podrem determinar els agents patògens amb els quals han tingut contacte.
A partit de desembre del 2015, unes trenta persones (incloent principalment caçadors de llebres i Agents Rurals) participen en un estudi pilot amb un grup de WhatsApp per incrementar la vigilància sanitària i els coneixements sobre l’estat sanitari de la llebre. La informació i mostres obtingudes ja han donat el seu fruit, ja que
al febrer del 2016, es va conﬁrmar, per primera vegada a Catalunya, a Navata (Alt
Empordà), un cas de la síndrome de la llebre bruna (European Brown hare syndrome), una malaltia descrita des de fa temps a Europa i de la qual no es tenia cap informació a Catalunya (ﬁgura 7). Per integrar aquesta informació amb els aspectes
ecològics i poblacionals i determinar l’impacte de les malalties detectades, necessitem la col·laboració dels caçadors i de l’Administració. Iniciatives como aquesta
contribueixen a millorar el coneixement de la sanitat de les espècies salvatges i, en
deﬁnitiva, contribueixen a conservar-les.
Bibliograﬁa
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Transbound Emerg Dis. 2016 Sep 11. doi: 10.1111/tbed.12562. [Epub ahead of print].

Cinegeticat 21

Entrevista a la caçadora
Que és per tu la caça?
De primer he de dir que la caça engloba moltes coses i no per tots
és el mateix. Suposo que la mateixa pluralitat de punts de vista
sobre la caça és el que l’enriqueix.
Per mi inclou exercici físic, amics i companys, natura, llibertat,
superació i sacriﬁci, gestió i, sobretot, molta molta passió pels
gossos. Però anant més enllà, per mi la caça és una forma de
vida, una determinada manera d’entendre el món. Som caçadors els 365 dies de l’any. La caça no es limita a l’època de veda.
La resta de l’any també vivim la caça tot i que ho fem d’una altra
manera, ja sigui preparant els gossos, repoblant, fent caça fotogràﬁca, passejant per la muntanya, anant de ﬁra, fent trobades
o fent sopars amb els companys... Així la caça també és una forma de socialitzar-se.
Que és el que et va iniciar en el món de la caça?
Vaig començar a caçar gràcies a un molt bon amic que era caçador. Jo no sabia res de la caça, era una activitat que desconeixia totalment. Quan vaig començar a sentir a parlar sobre caça
no entenia res de res: que si un gos clapia, que si parava, que si
s’esmunyia, que si perdia el rastre, que si estrelles, que si xocs...
Però aviat vaig començar a entendre-ho tot. Des del primer dia
que vaig anar a caçar d’acompanyant allò em va agradar, i molt.
I com més hi anava més em fascinava, sobretot la feina dels gossos.I vaig decidir treure’m el permís d’armes, d’això ja fa quasi 15
anys.I des de llavors no he parat d’aprendre i crec que mai n’hauré après pas prou.
Et va costar dir que eres caçadora?
La veritat és que al principi costava una mica perquè sempre hi
havia algú que et mirava malament o et deixava anar algun comentari despectiu.Era com si pel fet d’anar a caçar fossis d’un
altre planeta. Però a mesura que va passar el temps vaig veure
que una persona no ha d’amagar allò que sent i creu. Al contrari, cal manifestar-ho i aportar arguments per defensar-ho. Tot
i que a vegades es fa pesat haver d’estar sempre justiﬁcant allò
que fas.
Quants anys fa que caces? Quants anys tens?
Tinc 37 anys i en fa 15 que caço.
Quina modalitat t’agrada més?
Jo sóc una apassionada de la caça menor, sobretot amb gos. Tot
i que també gaudeixo molt caçant tórtores i tudons a la mitja
veda. Normalment caço el conill amb colla de dos o tres,cada
un amb els seus gossos. Tot i que a vegades també ho faig sola;
així aprens a espavilar-te. I també caço la perdiu. Llàstima que
cada cop hi ha una densitat de població més baixa d’aquesta. De
fet, si sóc sincera ,n’he caçat molt poques, de perdius salvatges.
Recordo el primer cop que se’m va aixecar un ramat de perdius
que vaig quedar tan parada i tan captivada pel soroll que van
fer que no vaig ni tirar. També caço el senglar alguna vegada,
sobretot quan s’acaba la caça menor. I la majoria de cops ho faig
acompanyant el meu home que és gosser amb una càmera de
ﬁlmar a les mans.
Per què t’agrada tant la caça menor amb gos?
Doncs perquè hi ha molt de contacte amb el gos i cal una gran
complicitat. Ets tu i els teus gossos, en una lluita d’astúcia amb
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els animals. És una caça molt activa en què sempre cal estar
atent i en què sempre et vas desplaçant pel camp i la muntanya.
Quan deixes anar els gossos no saps què et depararà la jornada.
És sempre emocionant perquè allà on menys t’ho esperes pot
saltar una llebre, o una perdiu, o un conill... Tot i que hi ha dies
que no veus res de res. Jo gaudeixo molt caçant el conill a bardissa. Cal conèixer bé els gossos per entendre què et volen dir
amb cada lladruc: si tenen rastre, si empaiten, si porten el conill
a prop, si s’ha encauat...
Un paratge per caçar?
Jo normalment caço a la zona del Penedès, així que el que conec més són les vinyes, els marges, les bardisses i les torrenteres.
Però si em fessin triar un terreny per caçar el conill seria el d’esparteres i monte bajo d’algunes zones de la Manxa.
Tens gos?
Sí, i tant! Actualment en tinc cinc.Tres per al conill i dos per a la
perdiu. Tot i que també ajudo el meu home amb els 15 gossos que
té ell per al senglar.
Quina raça?
Pel conill caço amb dos gossets creuats de podenc i mig rastre i

amb la Coloma, que és un creuament de
bretó i blau de Gascunya. I amb ella també caço la perdiu. De fet, si participo en algun campionat ho faig amb ella. Els de la
perdiu són un brac i una cadella creuada
de pòinter que ara està començant.
Els del senglar podencs i gossos de rastre.
Quina relació tens amb els teus gossos?
Jo crec que sense ells no podria caçar perquè són els veritables protagonistes. Són
la peça clau de l’equip.
Ells són els que et donen les màximes alegries.Tot i que també et donen grans disgustos. A mi, ara fa poc, se’m va morir un
podenc femella que tenia, la Bufa. Les coses dolentes sempre els hi passen a les millors gosses. Era una gossa a qui només li
faltava parlar. Amb ella havia compartit
moltes hores de caça, moltes sortides a la
muntanya passejant, buscant espàrrecs...
Parava els porcs quan els sentia d’una
hora lluny. Trobava els conills la primera
i, si es despistaven, els agafava. Ens havia
cobrat peces que ja creiem perdudes. Però
sobretot era la nostra companya d’aventures . I ara, la veritat, és que la trobem a
faltar molt.
Quina arma utilitzes?
Una semiautomàtica Beretta del 12. Tinc
també una plana Victor Sarrasqueta que
és amb la que vaig començar però que ara
no utilitzo gairebé mai.
Aproﬁtes la carn de caça?
Sí. Sempre guardem peces de caça per fer
un dinar amb els companys en acabar la
temporada i l’anem menjant durant l’any.
També donem moltes de les peces a gent
que els agrada la carn de caça.Tot i que
cada cop costa més trobar gent que els
agradi. És una pena que determinades
carns de caça siguin tan poc valorades.
Trobes amb facilitat botigues especialitzades en caça?
On jo visc és difícil trobar botigues especialitzades en caça. Sempre t’has d’acabar
desplaçant o comprant per la xarxa. Això
sí, disposem d’un bon armer, el Mestres,
que et soluciona qualsevol problema amb
l’escopeta o el riﬂe; tots excepte la punteria! (je,je)
Creus que la llei de caça està actualitzada? Per què?
No. Una llei que data del 1970 no pot estar
mai actualitzada perquè la realitat de la
caça avui és diferent de la de llavors. Ens
trobem davant de molts canvis. Canvis
en l’agricultura que tenen a veure directament amb la conservació de les espècies. Canvis en el medi rural. En concret,
en la zona que visc ens trobem amb zones
cada cop més habitades i urbanitzades, i

les muntanyes cada cop són més transitades.
També ha variat el cens poblacional de
les espècies cinegètiques. Hi ha hagut un
gran augment de peces com el senglar i,
en canvi, un descens d’espècies de caça
menor, com pot ser la perdiu. En ﬁ, crec
que cal adaptar la llei de caça a l’actualitat.
Quina és la mitjana anual de costos en
relació a la caça?
Uf!! Més val no contar-ho. Vés sumant:
quotes dels vedats, llicència de caça, assegurances, munició, tarja federativa, manteniment dels gossos, veterinaris...
Que creus que es pot millorar en el món
de la caça?

La imatge que projectem a la resta de la
societat. Encara hi ha molts estereotips
i tòpics sobre els caçadors que cal desmuntar. Molta gent encara pensa que la
caça és anar a caçar elefants amb el rei...
I encara hi ha mitjans de comunicació
que s’alarmen en veure un nen amb una
escopeta i una perdiu en una portada
d’una revista de caça. Crec que ens cal fer
conèixer la realitat i el valor de la caça. De
la caça social que practiquem als vedats
dels nostres pobles. De fet, crec que revistes com aquesta hi ajuden molt. Tan de
bo el projecte de caça a les escoles pogués
tirar endavant i portar-lo a la pràctica.
També crec que ens cal una actitud més
autocrítica. Ser intolerants amb certes
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actituds i amb certes pràctiques d’una minoria que perjudiquen
tot un col·lectiu. Com per exemple el furtivisme. També crec que
hem de millorar en la gestió d’algunes espècies de menor, com
per exemple la perdiu. Cal posar-nos les piles per recuperar-les.
No pot ser que la caça acabi essent de pot i que només es valori la
quantitat en detriment de la qualitat. Si bé és cert que la tasca de
recuperació d’aquestes espècies, el caçador sol no la pot fer. Cal
una implicació de més sectors.
Com veus el futur de la caça a Catalunya?
Referent a les espècies de caça veig bona salut i bona perspectiva per a la caça major, en concret el senglar, però no tan bona
per a la menor. Referent al nostre col·lectiu, el veig complicat per
la falta de relleu generacional. Sense jovent no hi ha futur. Crec
que és imprescindible que trobem la manera d’engrescar la gent
més jove. De fet, ja s’estan duent a terme iniciatives en aquest
sentit molt interessants, com per exemple els cursos o activitats
que organitza la Territorial de Barcelona de la Federació Catalana o la cacera de les dones en què aquest any hi varen participar
noies ben joves.
Alguna anècdota?
Mil i una anècdotes que fan de cada jornada de caça un dia especial. Recordo un dia que caçava la perdiu. El perdiguer del meu
home es va quedar clavat parant davant un marge de bardissa
que no era gaire ample. Vam pensar que havíem tingut sort i que
el gos ens marcava una perdiu. La sorpresa va ser nostra quan
en acostar-nos cap allà ens va sortir un senglar de cara que quasi
ens envesteix. I de l’ensurt que ens va fer encara corre ara. Si no
ho veig no em crec on jeia aquell senglar!
També recordo un dia de caça en què el meu acompanyant, un
experimentat caçador, em deia que veia una llebre al jaç. I jo
mira que mira i per molt que m’hi esforçava no la veia pas. Ell
em deia que la tenia davant mateix. Pensava que era una broma
ﬁns que en fer una passa aquella llebre es va alçar i va arrencar a
córrer. I encara corre ara també.
El millor caçador és aquell que...
Respecta la natura, els companys, els gossos. És aquell que creu
que mai no ho sap tot i sempre està obert a aprendre dels altres.
És aquell que gaudeix del que fa i que mai no perd la il·lusió.

Homenatge a la Bufa
Moltes les alegries que ens va
regalar, moltes les hores que
juntes vam estar caçant o tan
sols passejant.
Molts els porcs que ens va
parar, molts els conills que ens
va trobar i empaitar, moltes les
peces que ens va cobrar quan ja
les creiem perdudes..
En ﬁ, una gran companya
d’aventures!
Laia i Josep
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Rastrejant
la genètica!

Per: Albert Pou Vilaró
Enginyer Tècnic Forestal
“Potenciar i fer conèixer les races en esdeveniments, monogràﬁques, ﬁres, trobades de caçadors... és vital per a la
supervivència d’aquestes”.
Fotos: Albert Pou i Xavier Rincón
Text: Le Club du Porcelaine

Porcellana
Origen: Francès.

Porcellana: l’any 1844 van ser anomenats
Briquets Francs Comtois, raça Porcellana, anomenada també “de Luneville”, i estaven ben considerats com a gossos francesos. Per contra, abans de la Revolució
francesa, hi havia gossos de color blanc i
taronja a les abadies de Cluny i Luxeuil i
en particular a l’est, on la família de Choiseulels en posseïa. Però es desconeix la
seva procedència i origen. Avui en dia,
segueix sent una de les races més antigues de gos francès originari de Franche
Comté i un dels primers utilitzats per a la
caça de la llebre; per tant, són grans descendents de la família de gossos Blanc
du Roy, essent els Grands Saint-Hubert
blancs de Lorraine, i ﬁns als nostres porcellanes avui. Els creuaments es van dur
a terme amb el Harrier gris de Somerset,
el Gascó Saintongeois i el Billy. El nom de
baptisme de Porcellana data de mitjans
del segle XIX i l’autor inventor d’aquest
agraciat nom ﬁgura en la novel·la cinèﬁla del Marquès de Foudras. Deixant de
banda les llegendes, diem que el seu nom
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prové de la simple i lògica coloració del
seu pèl, la ﬁnor de les seves orelles amb el
motejat de color taronja. La superposició
de taques taronges sobre la pigmentació
(taques fosques a la pell) proporciona
amb el blanc del vestit (pèl) aquest efecte
de transparència; d’aquí el nom de porcellana, que recorda, en efecte, la porcellana esmaltada, però que no té res a veure
amb la fragilitat d’aquest material.
És un bon gos, amb velocitat, ben recolzat i un dels més ràpids de la seva categoria, amb bona veu i el nas extremadament prim. Un tret que el diferencia és el
cap, en concret l’ull, és a dir, el gos ha de
tenir absolutament un aspecte suau, intel·ligent, amb un cap en forma de pera,
la protuberància occipital arrodonida i
el front pla. Els ulls molt foscos, o ﬁns i
tot negres, el nas molt negre i les orelles
amb una longitud que arriba a la punta
del nas amb un llaç estret a l’alçada màxima de la línia de l’ull. La mucosa dels llavis és de color negre; pot tenir una lleu
papada però l’ aparença és seca i tibant,

sense teixits tous. S’utilitza per a la caça
amb escopeta i és fàcil en la caça en equip
i també pot ser molt útil sol o en parelles.
És un gos resistent i tenaç que pot evolucionar fàcilment en un terreny molt escarpat i rocós. És fàcil de distingir des de
lluny amb el seu vestit blanc, cosa que el
fa molt eﬁcaç a les muntanyes. Creat per
a la caça de la llebre, però encaixa molt
bé en el rastres dels cérvols i del porc
senglar.

Sabies què...?
Aquesta raça rep
aquest característic
nom per la seva aparença semblant al color de la porcellana.

L’entrevista
del mes
Jordi Almeda Font
30 anys
Jordi Almeda Font, de 30 anys, ﬁll de Sant Llorenç Savall, té la raça Porcellana des de fa vuit anys i els primers exemplars els va adquirir comprant cadells. Després va anar ampliant la canilla comprant-ne mes i a
fer-nos les cadellades a casa, ﬁns arribar avui en dia amb un total de 29
exemplars. Caça el senglar a Sant Llorenç Savall, Sallent i Artés.

Per què un gos de raça i no un gos creuat?
Crec que dins de l’aﬁció que tenim pels gossos de rastre en
general, cadascú té un gustos determinats i volem tenir gossos amb unes característiques especíﬁques. Si aconsegueixes
trobar una raça que tingui aquestes o algunes d’aquestes característiques concretes, llavors és més fàcil treballar en una
direcció per tenir un equip com vols. A més, quan tots els gossos són de la mateixa raça i fa un temps que treballes en una
direcció, pots aconseguir un equip en què tots els membres
cacin de manera molt similar i compacta, tenint en compte
que també hi afegeixes la igualtat entre ells des d’un punt de
vista estètic, i això fa que veure’ls caçar sigui preciós.

Velocitat, bona veu, tenaçitat i
valentia són uns dels trets més
característics del Porcellana.

Descriu la manera que tenen de caçar.
Cal destacar que de porcellanes n’hi ha de molts tipus i de
molt diferents els uns dels altres. Jo he tingut porcellanes
que fan poc el rastre i n’he tingut de molt i molt “petjaires”,
però el que gairebé tenen tots és passió per caçar és un gos
boig per la caça. Són molt treballadors i ràpids, criden d’una
manera molt seguida i formen molt bona cohesió de grup.
Quan arriben a la peça són molt agressius i un punt temeraris. Tenen un físic molt bo i són capaços de fer empaits molt
llargs cridant molt.
Com milloraries, si s’escau, la genètica dels teus gossos?
La veritat és que cada vegada estic més content dels gossos
que tinc, des que vaig començar amb porcellanes he anat en
la direcció de fer-los molt ﬁns per al rastre. És la qualitat, per
mi, més important. Vull que siguin molt “petjaires” i que cridin molt; costa de fer gossos així, perquè a la vegada has de
vigilar no perdre altres qualitats com són la rapidesa o la valentia. Penso que això va a gustos i que cadascú ha d’intentar
millorar o fer els gossos segons el que li agrada.

Com vas conèixer aquesta raça?
Fa molts anys un cosí del meu pare que viu a França ens en va
parlar i ens va dir que els Porcellanes anaven molt i molt bé.
L’hivern del 2008 vam anar a veure per primera vegada una
prova de treball on hi havia un home que es deia Jean-Louis
Nury que participava amb porcellanes. Quan els va baixar
del cotxe em van cridar molt l’atenció: tots anaven amb armilla, eren preciosos, amb molt nervi però a la vegada molt
tranquils amb la gent.
Per què has triat el Porcellana?
Com he dit abans, el primer cop que vaig veure porcellanes
de prop van ser els d’en Nury en una prova de treball. Quan
aquell home va engegar aquells gossos al rastre, jo i el meu
pare vam quedar parats de com cridaven i de les ganes que en
tenien. Veien gent estranya al seu voltant i ni se’ls miraven,
ells només tenien allò al cap, i quan els vaig veure empaitar
el porc vaig tenir clar que allò era el que m’agradava i el que
volia, i a partir d aquell dia tinc el porcellana al cap.
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una pilota”, i que ho puguin aguantar
durant hores. Crec que això és el somni
de tot gosser!!!
Creus que ha d’anar lligada la morfologia i la qualitat de caça del gos?
Sí, sense dubte, encara que sóc el primer de reconèixer que moltes vegades
ens oblidem de les qualitats morfològiques. El que volem és que el gos sigui bo
caçant, però d’altra banda crec que un
gos ha de ser bo morfològicament. Unes
bones qualitats morfològiques són fonamentals. En primer lloc perquè puguin suportar l’esforç físic que fan, i ser
ràpids i àgils per fer la seva feina el millor possible. En segon lloc, crec que el
més bonic que hi ha és poder fer un gos
de raça bo caçant i que sigui excel·lent
segons l’estàndard de la raça. Això fa
que a poc a poc les races millorin en les
dues direccions.

A quina edat i com inicies els cadells?
El meu pare sempre m’ha dit que el gos
ha d’aprendre a caçar i a desenvolupar-se al bosc, a espavilar-se, aprendre
a fer servir el nas ell tot sol. La millor
manera d’aconseguir això és engegar
els gossos al bosc des de ben petits.
Abans els deixàvem anar a la tarda i al
matí els anàvem a recollir, però des de
fa uns anys ens trobem amb dos obstacles per fer això: un és l’augment de cabirols que hi ha, cosa que fa que aprenguin a caçar però en algun cas agafen
tanta aﬁció a rastrejar el cabirol que
després costa molt corregir-los; un altre
obstacle és que si de ben petits, mentre
cacen lliurement, troben un senglar que
sigui agressiu, aquest fet els pot escarmentar molt. Així que ara el que faig és
iniciar-los al tancat amb set o vuit mesos i, quan allà ja van perfectament, els
començo a treure al bosc amb els gossos
adults. El que he après és que a vegades
tenim molta pressa per iniciar els cadells però que hi ha temps de sobres,
perquè costa molt fer-los bons i molt
poc espatllar-los. La clau de l’èxit crec
que és que el gos vingui de bon origen.
Com ha de ser el teu equip de gossos
preferit?
Per mi un equip perfecte ha de començar
sent excel·lent morfològicament i molt
homogeni. És important que no siguin
esquerps ni agressius amb altres gos-
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sos, que siguin obedients dins i fora de
la gossera. Pel que fa a la caça haurien
de ser tots senglaners 100%, és a dir,
que només cacin el senglar. A l’hora de
fer el rastre m’agrada que cridin d’una
manera seguida i que tinguin molt temperament però a la vegada que siguin
pausats i molts aplicats. A l’hora d’arribar a jaç m’agrada que siguin agressius
i persistents, però no temeraris, i quan
empaiten espero que cridin molt, que
siguin ràpids, que portin el senglar de
tal manera que no pugui pensar, que
es mantinguin sempre molt units “com

Digues defectes i virtuts de la raça.
Per mi de virtuts en tenen moltes,“ jejeje”. Generalment és un gos molt dòcil, no
es fa estrany amb res ni amb ningú, cosa
que facilita molt la feina. No acostumen
a tenir por ni de la gent que no coneixen
ni dels trets, més aviat el contrari, són
gossos que generalment no tenen problemes per adaptar-se a caçar amb gossos estranys. És una raça no agressiva
amb els altres gossos, no s’acostumen
a barallar. Caçant és un gos que la seva
gran virtut és la passió i les ganes que
té. És un gos molt treballador que crida
molt; generalment és ràpid i molt valent
davant del senglar.
D’altra banda, també tenen algun de-

fecte. Aquesta passió que mostren quan
els engegues fa que a vegades siguin difícils de governar. Són tantes les ganes
que tenen que volen córrer massa i els
costa fer cas, per això de tant en tant
engeguem pocs gossos a l’inici. Un altre
defecte, també per les ganes de caçar
que tenen, és la seva facilitat per caçar
altres espècies que no són el porc, i ac-

donat a conèixer molt la raça i a poc a
poc anem fent més coses, encara que tot
porta molta feina i temps i, per desgràcia, no en tenim massa.
Els beneﬁcis que això m’aporta són la
coneixença de moltíssima gent dins
del món del porcellana, el privilegi de
viure i organitzar coses amb un equip

agressius i ràpids caçant. Dues races
que sempre m’han cridat l’atenció són
el Griﬀon Nivernes i el Grand Griﬀon
Vendeén. D’aquesta última raça en tinc
tres exemplars, però són races que no
són massa aptes per al nostre territori a
causa del pèl que tenen i de la calor que
fa aquí.

excel·lent de gent i gaudir molt d’aquesta i d’altres races gràcies a la quantitat
de proves que organitzem i a les quals
assistim.

Vols afegir alguna cosa?
Ha sigut un plaer fer aquesta entrevista amb vosaltres i poder compartir les
meves opinions sobre aquesta raça que
tan m’agrada i em fa gaudir. Espero que
hagi motivat algú a provar el porcellana
o algun altre gos de rastre, que és una
especialitat molt bonica i plena de gent
ben parida.
Salut i rastre!!!

M’agraden els
gossos de rastre, ja siguin de
raça o creuats,
agressius i ràpids
caçant.
tualment amb el nombre de cabirols
que hi ha això és un problema. Per sort,
crec que amb ganes i feina aquests “petits defectes” que he comentat es curen i
això fa que siguin uns grans gossos i em
facin gaudir molt!
Ets d’alguna Associació, Club, Federació... i en què et beneﬁcia?
Des que tinc porcellanes sóc soci del
Club del Porcellana Francès, i sóc el president del Club del Porcellana Espanyol,
que vam crear ara fa tres anys amb un
grup de gent a qui agrada molt aquesta
raça. Em sento molt orgullós de la fundació d’aquest club, ja que crec que hem

Si haguessis de triar una altra raça,
quina tindries i per què?
Com he dit abans, m’agraden el gossos
de rastre en general, ja siguin de raça o
creuats, i m’agraden els gossos que són
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La reserva

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

Armats i perillosos
En el moment d’escriure aquestes paraules han passat pocs
dies d’aquell fatídic 21 de gener. Tot és massa recent per oblidar l’estat de xoc que a mi, i a molta gent vinculada al món
de la caça i al Cos d’Agents Rurals, ens va causar la notícia
dels dos Agents abatuts a trets per un pertorbat durant una
inspecció de caça. Malgrat el pas del temps, estic segur que
l’impacte que ens ha provocat a tots serà igualment profund i trist quan d’aquí a unes setmanes llegiu això.

de tinença d’armes. Per l’altra, la necessitat o no de dotar els
Agents d’equipament i formació en qüestions de seguretat
per a la realització de les tasques relacionades amb la caça.
Em refereixo òbviament a l’ús d’armes de defensa.

Molt em temo que tot plegat haurà provocat una allau d’opinions de tots colors i, malauradament, s’haurà escampat
molta demagògia amb criteris poc contrastats. La recerca
de solucions per evitar que es repeteixi un cas com aquest
haurà suscitat moltes negociacions estèrils, comentaris
fora de context i propostes poc enginyoses fruit de la pressa
i la necessitat de sortir del pas per esquivar una controvèrsia social que, de fet, ja fa temps que és al carrer.

No crec que la solució passi per dotar els Agents d’armament
i de les instruccions bàsiques necessàries per a utilitzar-lo.
Una de les tasques dels Agents Rurals és la de realitzar els
controls i inspeccions de la documentació necessària, dels
requisits personals i de l’obediència a la normativa de caça
als caçadors que practiquen la seva activitat al territori. La
manera més eﬁcient de dur a terme aquesta feina és anar
a trobar els caçadors directament all lloc on exerceixen la
caça, abans de l’inici o després de l’activitat. En la major
part dels casos, aquesta feina es desenvolupa sense cap
mena de problema i els caçadors normalment estan disposats a col·laborar.

Aquest lamentable fet ha obert dues fonts de polèmica que,
de ben segur, portaran cua. Per una banda, la necessitat de
revisar els sistemes i requisits d’obtenció de les llicències

Fins ara, tret d’alguna picabaralla verbal sense més importància, mai no hi havia hagut cap reacció d’una gravetat i
contundència com la de l’energumen de Vacarisses, del qual
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no en vull recordar ni el nom. És per això que no veig cap
raó perquè, a partir d’ara, calgui actuar aplicant un mètode de control de l’activitat cinegètica amb un nivell de protecció personal desmesurat. Veure les imatges dels Agents
Rurals fent control de documents i armes a un caçador en
patrulles de tres persones, dos d’elles armades, i equipats
amb armilla antibales ho trobo realment exagerat. Ara bé,
caldrà cercar una solució escaient i pràctica per evitar fets
com els del passat 21 de gener. És evident que no podem girar el cap, tancar els ull i tapar-nos les orelles davant d’una
situació que mai més hauria de repetir-se.
És molt important revisar les proves, així com els requisits
i aptituds necessaris per a l’obtenció de la llicència d’armes
de caça. Cal molta informació referent a l’ètica i als valors
morals que han de mostrar els posseïdors d’aquests documents. No pot ser de cap manera que hi hagi bojos perillosos utilitzant armes sense control.
Referent a les sancions imposades als caçadors que cometen actes il·legals en matèria de caça o tinença d’armes,
s’haurien d’endurir i ser molt més severes perquè serveixin
d’escarment a la persona que comet la infracció i també a
les persones del seu entorn. Val a dir en aquest sentit que
l’assassí del dos Agents tenia dues denúncies anteriors relacionades amb l’ús i tinença d’armes i amb l’ús d’arts il·legals
de caça. És a dir, ha estat reincident, cosa que posa de ma32 Cinegeticat

nifest que la llei, en aquests casos, no és prou adequada ni
suﬁcientment dura.
Un dels problemes bàsics, que diﬁculta el funcionament correcte a l’hora de dur a terme els treballs propis del Cos, és
una greu mancança d’efectius. Certament, es fa palès que el
Cos d’Agents Rurals disposa d’una plantilla insuﬁcient per
donar abast a tot. En aquest sentit, una de les mesures per
evitar riscos és una major presència d’Agents al territori.
És trist que, com sempre, sigui a partir d’un fet desgraciat
en què hi ha hagut pèrdues humanes innocents que hom es
posi a treballar seriosament per cercar una solució.
Per acabar, és evident que aquest succés serà utilitzat pel
col·lectiu ecologista i animalista per criticar durament tot
el que estigui relacionat amb l’activitat cinegètica al nostre
país. A aquestes agrupacions, tot aquest afer els dóna impuls per seguir amb la seva campanya de desprestigi envers
la caça i els caçadors. Nosaltres, ara mateix, només podem
entomar les garrotades amb el cap cot. Caldrà molta empenta, imaginació i esperit de superació per justiﬁcar la nostra
activitat davant d’una societat que cada cop tenim més en
contra.
Aquest psicòpata assassí no sap ni s’imagina el mal que ha
fet.

CAÇA
COSSOS SEGURETAT
TIR OLÍMPIC
OUTDOOR
Buscan's
al Facebook!

armerialisard.com
armipol.com
Ctra. Matadepera, 249.
08225 - Terrassa

Tel. 93 734 29 13
info@armerialisard.com

JORDANA
des del 1985

Dill-Diss 10h a 13.30h
i de 17h a 21h
Dilluns matí tancat

4x4
www.santasusagnacustomrods.com

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

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

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.
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Escola de gos

Per Miquel Benítez
Caçador i ensinistrador de gossos
de caça

Ensinistrament per acostumar els gossos al beeper

Quan posem el beeper als gossos joves, avui en dia tenim
molts avantatges a l’hora de caçar la becada; per exemple,
tenim beeper i localitzadors de GPS que ens ajuden perquè
els gossos cacin amb una mentalitat més oberta i recorrin
terrenys més amplis. Però també hem de tenir en compte
que això pot suposar que alguns gossos parin les becades a
unes distàncies exageradament llargues respecte als seus
conductors, i això en molts casos no és un avantatge sinó un
inconvenient, ja que no podrem acostar-nos hi i si al ﬁnal hi
arribem, la becada ja els haurà volat.

una becada i li feien la mostra, l’aparell començava a sonar
amb uns xiulets molt forts i els animals ho assimilaven com
un càstig i deixaven de caçar. Per això, els hem d’entrenar de
manera progressiva i adaptar-los a portar el collar de becades. Perquè depenent del caràcter de cada gos hi ha moltes
possibilitats de fer-los malbé.
El sistema que jo faig servir, quan els vaig a portar el menjar, és posar el beeper dins de la gossera amb un to baix i
amb el micròfon tapat amb cinta aïllant. D’aquesta manera
el gos assimila el xiulet de l’aparell amb una cosa positiva.

Bé, parlem de l’ensinistrament. De beepers n’hi ha molts al
mercat i podem escollir el model que per les seves característiques ens agradi més i que més s’adapti a les nostres
necessitats de cacera. L’adaptació del gos al beeper ha de ser
progressiva, per tant, començarem amb un to molt baix per
no agafar-nos de sorpresa i que el gos s’espanti. Ja sabeu
que val més preveure... Totes les adaptacions han de ser
progressives; m’han arribat molts gossos per ensinistrar
que tenien problemes i que quan sentien l’olor de la becada,
la refusaven, perquè segurament se’ls va col·locar un collar
(beeper) sense haver fet cap entrenament, i quan trobaven

Un cop el gos s’acostumi a sentir el beeper, passarem a la
fase següent. Amb espècies cinegètiques de granja, forçarem situacions similars a la caça real, és a dir, cada cop que
el gos trobi la caça de granja sonarà el beeper, de manera
que ho anirà relacionant amb el fet que quan troba la caça,
sona el xiulet, l’amo s’acosta i li mata l’animal. S’ha de fer
aquest exercici repetidament i l’obsequiarem amb premis
cada cop que ens respecti el tret; amb aquesta pràctica el
gos aprèn en positiu.
Quan el gos hagi superat aquest punt, passarem a una altre
fase. Consistirà en posar el gos amb el beeper fent de patró
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Un mal ensinistrament amb
el beeper pot fer que un gos
ens deixi de caçar.
(el portarem lligat) amb un gos experimentat que li serveixi de model. D’aquesta manera, practicant amb un altre
gos també aprendrà a treballar en equip i així assimilarà
més fàcilment que quan sona el beeper és senyal que s’ha
trobat amb l’animal. Aquest entrenament el farem sempre
en un bosc o en una zona on no pugui visualitzar gaire bé
el terreny per tal que el gos pugui patronejar bé, ja que si
ho fem en una zona oberta amb molta visibilitat, estarà
més pendent del que hi ha al seu voltant que no pas del gos
experimentat.
Hem de saber que per a cada gos l’entrenament serà totalment diferent segons les característiques i comportament
que tingui. El que volem aconseguir és que el gos no ens
atropelli les peces, sinó que les ensumi i es quedi en mostra
conﬁrmant la presa.
Bé, espero que aquests consells us puguin ajudar aquesta
temporada tot posant la il·lusió en els nostres gossos joves.
Una abraçada i sort amb les becades.
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L’objectiu
Galeria de fotos dels subscriptors
Pots enviar les teves fotos a foto@cinegeticat.cat;
d’aquesta manera tindràs l’oportunitat de deixar
constància dels teus èxits cinegètics o ensenyar
a la resta de caçadors aquelles aventures o jornades que més t’han agradat.
Recorda els consells i recomanacions
següents:
- Les fotograﬁes han de ser sensibles, que mostrin l’ètica de la caça i el respecte vers l’animal
abatut.
- Quan es fotograﬁen animals morts per acció
de caça, millor fer-ho sense sang i sense exposar
les ferides o les vísceres, ni amb la llegua fora, ni
caps tallats...
- Si a la foto hi ﬁguren persones, han de mostrar
una actitud de respecte i amb postures adequades (no agafar per les banyes ni per les orelles els
animals, no actitud amenaçadora...).
- Les imatges que puguin resultar desagradables (ferides, vísceres, sang, òrgans...) envieu-les
només si la foto té ﬁnalitats cientíﬁques o divulgatives.

El passat dissabte 10 de novembre, Anna Angrill Trilla va abatre
el seu primer senglar amb els caçadors esportius de Llobera. Cal
destacar que el senglar pesava 100 kg i que va ser el porc número 100
d’aquesta societat de la temporada (2016/2017).

Consells per fer una foto adequada:
- Intentar posar l’animal en una postura el més
natural possible.
- Evitar que es vegi sang.
- Evitar que es vegi l’impacte de la bala: es pot
tapar amb l’arma o alguna branqueta.
- Que el caçador/a adopti una postura de respecte
vers l’animal.

Recorda: aquest petits detalls,
marquen la diferència!

Fantàstiques jornades de caça de la Llebre del Salvador a la Manxa.
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Des del Pallars. 3 gossos, 4 amics i 19 senglars.

En Marc, cremant els darrers cartutxos de la temporada.

En Miquel amb un bon senglar.

L’Eric amb el senglar abatut la temporada passada al paratge de la mina de
Calaf, que ha donat medalla de plata.

El Manuel i el seu
“está matao!”

Gran dia del Ricard.
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Per Mariola Rafart (text i fotos)
Caçadora al natural

Pel corriol
Les inacabables hores a cal veterinari
Són les set del matí i com cada cap de setmana després
d’anar a mirar rastres ja sóc a carregar tots els gossos al
remolc. Avui alguns no podran sortir perquè el passat cap
de setmana van acabar estripats per un senglar; esperem
que avui la jornada de caça sigui diferent i puguem gaudir tots sense que els nostres incondicionals companys
canins hagin d’acabar al veterinari.
Després de la trobada amb la resta de companys, hem decidit anar a caçar a la zona de la Rovira, que és on hi ha
rastres més tendres. Precisament el propietari d’una ﬁnca
ahir a la nit va veure pasturar un bon ramat de senglars,
un d’ells es veu que era molt i molt gros. Els tres gossers
que formem la colla hem fet sorteig de les tres zones on
engegar i a mi m’ha tocat seguir les pinasses ﬁns acabar el
torrent del Metge.
Avui m’acompanyen la Bala, el Goku, el Gas, el Turc i la
Cendra. Després de posar-los a tots els collars amb el GPS,
els engego al camí principal i els encaro cap a un corriol
que es veu molt esmolat i ple de petges que són de després de la pluja d’ahir tarda. Recordo quan era petita el
meu pare m’ensenyava a saber distingir si les petges eren
tendres o velles: fèiem un cop amb la punta del peu per
arrencar terra o fang i comparàvem el color que en sortia.
De seguida els gossos comencen a fer rastre, com sempre
el Turc i la Bala són els que van davant. Els glapits ressonen cada vegada més fort i es van acostant a la raconada
de la font salada i, si la meva intuïció no falla, els porcs
estaran allà.
Aviso a totes les parades que estiguin alerta i jo començo
a córrer per corriols i camins, seguint els gossos i intentant anar més a sobre d’ells per evitar que se’ns pugui escapar tot.
De sobte la Bala i el Turc comencen a fer setge, com de
costum em puja l’adrenalina pell cos, cosa que només els
gossers coneixem i podem viure en aquests moments i
sobretot en els que venen després quan has de resoldre
i prendre decisions amb molta tensió i amb poc marge de
maniobra. No tots els setges es resolen de la mateixa manera ni tots els gossos i senglars reaccionen sempre igual.
Dues parades han començat a tirar, ja portem dos porcs
d’uns 50 kg; aquests segur que s’han arrencat abans que
els gossos arribessin.
La Bala i el Turc segueixen fent setge, la resta de gossos els
sento escampats per tota la carena, almenys sembla que
avui la colla gaudirà perquè els porcs es van escampant.
Començo a sentir dins el cap el repic d’un tambor, bum,
bum..., bum, bum... i noto el moviment... és el batec del
meu cor. Per uns instants sembla que només existeixi el
so dels meus gossos i el batec del meu cor. Estic arribant al
jas i sento molt soroll de branques i de cop no sento el Turc
glapir; aleshores veig com d’entremig de la malesa vola
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un gos blanc i negre acompanyat d’uns crits que semblen
realment d’una persona “ai, aii,i aiiii!” És el Turc el que vola
en l’aire. Hi ha d’haver un berro molt gros que no té pas
ganes d’arrencar-se.
Aquests són moments en què la ràbia que tens al veure
volar un dels teus millors gossos en l’aire et portarien a
entrar sense miraments ni pensaments dins la bardissa i
tirar-li un tret. Però no és tot tan fàcil!
Començo a entrar dins i veig la Bala lladrant. De cop començo a sentir com es mouen i es trenquen les bardisses
de davant la Bala; no veig res, només una llampada negra
em fa adonar que era el porc. No l’aconsegueixo veure i
no vull tirar sense veure realment què és i sense saber si
darrere hi ha alguna cosa. Mai ho he fet i tampoc ho penso fer.
Començo a entrar més endins, ara ja de quatre grapes, i a
l’interior veig el gran jas que tenia aquest ramat de porcs.
Trobo el Turc a la meva dreta i la Bala al meu costat esque-

rre que segueix fent setge amb ràbia. Li veig sang també...
es tornen a moure totes les bardisses... de sobte un petit
espai, un “claru” com dic jo, i veig el berro amb tota la clina
dreta que m’està mirant de cara. Aleshores em dic “o ara o
mai!”, em recolzo com puc l’escopeta i pam!...
Ara, però, toca la part dolenta d’aquest dia.
Fa tres hores que estic entre aquestes quatre parets; en Josep està cosint la Bala, el Turc i en Goku. Avui hem tingut
mala sort… Avui? Només avui? Potser ja és massa sovint.
Aquell berro ha enganxat els dos gossos més bons i algun
altre porc ha ullalat una mica el Goku. El Turc és el que
ha rebut més, l’ha enganxat de cap a cap; se li veien ﬁns

recorda que jo estic aquí? Algú es recorda que a aquests
tres gossos els hi han fet matar senglars aquest matí?
Ja ho tinc!... enviaré un parell de fotos dels gossos i de com
els estem cosint, a veure què diuen.
Mala idea ja que l’única resposta rebuda és: “ostres quina mala sort que tens, quina mala temporada que portes!,
aquests gossos sempre es deixen enganxar... potser hauríem de buscar una solució.”
Ara mateix els respondria tot el que realment sento, però
tinc educació i m’ho callaré, així que faig una reﬂexió interior i penso que només els bons gossers som capaços de
seguir caçant amb ganes cada dia, tot i que moltes vega-

i tot alguns òrgans. M’he tret el jersei que portava, l’he
embolicat com he pogut i he marxat corrents cap al cotxe i de dret a cal veterinari. Només d’entrar la cara d’en
Josep m’ha demostrat la gravetat de tot plegat. M’ha dit
que no podíem perdre temps, que l’hi anava per minuts ja;
així que l’ha operat tan ràpid com ha pogut. La cosa pinta
magra: pot ser que el meu Turc no torni a caçar mai més.
Necessitem uns dies per veure com evoluciona tot; de moment ell es quedarà ingressat a la clínica.
Per mi el dia de cacera avui ja ha acabat fa hores.
Aquesta forta olor que sento sempre quan estic en aquesta consulta m’estreny el cor i em regira l’estómac. Intento
ajudar el veterinari ni que sigui a aguantar les pinces perquè ell pugui cosir millor, almenys em sento una mica més
útil ja que no puc caçar.
M’arriben whatsapps del grup que tenim amb la colla del
senglar i vaig veient els senglars que van caçant, fotos on
tothom està content. Llegeixo felicitacions cap als que
avui han tingut punteria i han pogut fer pèl... però algú es

des només puguem caçar realment mitja hora i ens haguem de passar la resta de dia a cal veterinari, amb tot
el que això comporta, i que quan en surts, encara tens la
resta de gossos escampats pertot arreu i que els has de
buscar ﬁns les tantes de matinada.
Avui encara he tingut sort i he pogut arribar al setge i

Tenir gossos és una veritable
despesa, en temps i diners.
Molts caçadors ho desconeixen. Realment si els tens és
perquè t’agraden moltíssim.
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Pel corriol | Les inacabables hores a cal veterinari

gaudir però no sempre aconseguim
arribar-hi; moltes vegades no veiem
res, moltes vegades només hem de fer
que córrer...
Amb això us vull fer veure que la feina del gosser tot i que hi ha moments
impressionants que ens permeten
gaudir moltíssim, també n’hi ha de
molt dolents. El gosser té aquest paper, estar sempre disposat a portar
els gossos ferits cap a cal veterinari.
Finalment, els gossos estan cosits; a

-Els que s’ho paguen tot de la seva
butxaca, la majoria d’ells sense dir la
veritat a les seves parelles, perquè si
aquestes sabessin la realitat del que
valen les visites al centre veterinari
no els deixarien tenir més gossos en
la seva vida.
- Els que fan un pot entre tota la colla
i es paga conjuntament. El problema
d’aquest pot és quan s’acaba a mitja
temporada i els companys s’adonen
que han de tornar a posar més diners,

fora el sol comença a caure i el Turc es
queda ingressat. Els altres me’ls emporto cap a casa.
Abans, però, he de passar per caixa
i com ja és de costum un bon feix
de bitllets cau sobre el taulell, sense
comptar el que ens valdrà l’ingrés.
En aquest punt hi ha diferents variants segons els gossers:

llavors, depèn de les colles, hi ha conﬂictes entre els companys que ja no
volen gastar més i els gossers s’adonen de la importància dels gossos a
les parades...
- Els que tenen una assegurança que
cobreix les estripades dels senglars,
que en alguns casos no són res més
que una estratègia de màrqueting
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que utilitzen per atraure clients potencials. Primerament et plantegen
que per un preu raonable t’asseguren
una bona quantitat de gossos amb un
import màxim de diners per a cada
un dels gossos a gastar al centre veterinari.
Ara bé, arriba el ﬁnal de temporada i
reps una carta a casa notiﬁcant que
et fan fora de la companyia sense
possibilitat de renovar; això si, acompanyada d’unes propostes del tipus:
assegurar tots els caçadors del vedat
amb aquesta companyia a més a més
d’assegurar-hi també el vedat i si és
així et renovaran.
Si no acceptes aquestes ofertes, quan
has corregut tres o quatre companyies tornes a estar amb una mà al davant i l’altra al darrere.
Bé, en Turc va ser operat dues vegades més, ja que com que la operació
va haver de ser molt ràpida no es van
acabar de netejar a la perfecció totes
les zones que havien estat amb contacte amb el terra i hi havia brutícia
que supurava un cop s’anava refent
de la resta.
Al cap de dos mesos estava ben refet
però ara ja havia d’esperar a la següent temporada.
Així que, ja veieu, la feina del gosser
és de moltes hores, de molt esforç, de
moltes visites al veterinari i de moltes gestions per intentar que no tot
hagi de sortir de la seva butxaca.
Animo les parades perquè ajudeu els
gossers i els pobres gossos; sense ells
no gaudiríem pas.
No estaria bé fer torns amb tots els
de la colla per anar al veterinari i no
sempre ser els mateixos?
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Fets de caça

Per Miquel Serra (text i fotos)
Caçador veterà a qui li agrada escriure. Anota
diàriament a les seves llibretes els fets de la
seva vida cinegètica.

Ter
Quan dic Ter, no em refereixo al nostre riu, que neix a la província de Girona, passa per la de Barcelona i arriba al Mediterrani per la província de Girona (Foto núm. 0). En aquest cas,
Ter, per mi, era un Bretó femella que vaig batejar amb el mateix
nom, per haver nascut com jo en un poble situat a la seva riba.
Ter, gos, va tenir un mal engendrament perquè va ser fruit
d’un incest, de resultes que el seu pare era al mateix temps el
seu germà. Aquesta consanguinitat penso que la va marcar
durant tota la seva vida.
Estant la seva mare prenyada precisament d‘ella, un amic meu
me la va deixar emportar a Sòria a la mitja veda, ja que aquella
temporada m’havia quedat sense gos en morir-se el que tenia,
de vell i gras. El comportament de la seva mare, Linda, va ser
espectacular. Aquella temporada vaig passar per primer cop,
en els terrenys lliures, de les 100 guatlles. Per aquest motiu
vaig demanar al meu amic que quan la gossa parís em guardés
un cadell de la ventrada.
Aquest cadell, després de la lactació materna, va tenir un deslletament familiar, perquè se’n van fer càrrec els meus pares.
A la primavera va passar a la seva residència deﬁnitiva, que
compartia amb un pastor belga, a la gossera de la fàbrica d’uns
amics.

Ter, un gos que recordo amb
gran apreci i enyorança!
Un dia, en el seu atribolament infantil, corretejant per la fàbrica, no es va adonar del desnivell de la porta d’un moll de carga,
va aterrar de més d’un metre d’altura i es va lesionar la cama
davantera dreta; així que va poder presumir uns dies d’un aparatós embenat. (Foto núm. 1)
En començar la mitja veda, Ter encara era jove i inexperta per
responsabilitzar-se d’aixecar les guatlles tota sola, per això
ens va tornar a acompanyar Linda, la seva mare, que als pocs
dies va entrar en zel. No sé si el cadell amb 8 mesos era precoç
o l’incest era una herència genètica, però un dia caçant per Se-
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goviela, en una badada de control visual dels gossos, vaig haver
de practicar-los un coitus interruptus, perquè el cadell ja s’havia enganxat amb la seva mare.
La mitja veda no fou tan esplèndida com la de l’any anterior,
ja sigui pel zel de la Linda, per la inexperiència cinegètica del
Ter, pel seu excés d’apetència sexual, o per haver-hi menys
guatlles, ens vam quedar amb menys de 100. El positiu de la
temporada fou que el cadell ja feia bones parades i obeïa amb
diligència. L’any següent, el del seu doctorat, les guatlles no van
acompanyar-nos i va poder mossegar menys caça de la desitjada per afermar la seva experiència. (Foto núm. 2)
A l’hivern, darrere les perdius, un dia encara amb la gelada
enganxada al terra, va tenir la mala “pata” i mai millor dit
de posar-la en un forat i per culpa de la velocitat amb què corria, en quedar-li enganxada, se li va trencar per l’articulació
del colze. Operació; placa amb claus; i cuixera de per vida quan
només portava una estona caçant. La consanguinitat tornava
a jugar-li una mala passada, perquè mai no he dubtat que per
aquesta raó tenia els ossos trencadissos i l’esquelet fràgil.
El Ter, tot i aquesta limitació física mai no va perdre la seva
gran aﬁció per la caça; la que més li agradava era la de la guatlla i penso que ﬁns i tot relacionava l’estiu, amb viatge, Sòria i

guatlles. Només faltava que despengés el seu “fèretre” del garatge per posar-se a fer salts d’alegria com un boig. El “fèretre”,
així l’anomenàvem, era una caixa quadrada de fòrmica
que subjectàvem a les barres del sostre del cotxe al costat de
les bicicletes dels nens, on el Ter viatjava ﬁns a Sòria. (Foto
núm. 3). Era un espectacle pujar-lo i baixar-lo per l’interès que
hi posava l’animal a col·laborar.
En aquell temps a Sòria encara hi havia moltes guatlles estiuejant i encara no tots els termes municipals estaven acotats, per
això podies anar a caçar a “lo libre”, que deien ells. Cada any,
ja entrat l’agost, sortia la relació de tots els pobles on es podia
caçar pel sol fet de tenir la llicència autonòmica. En aquells terrenys no acotats no és que hi hagués menys caça que en els
de les pancartes, perquè els ocells migratoris encara no saben
llegir; l’únic, però, és que el nombre de caçadors era superior, i
per tant la quantitat de peces que tocaven en el repartiment
era molt inferior a les dels terrenys vedats.
A causa d’aquesta situació, amb el Ter recorríem quasi tots els
pobles de la llista de ICONA i coneixíem així part de la superfície de la meravellosa província soriana. Encara recordo quan
un dia, ja a mitjans de setembre, tornant al cotxe, en el poble
abandonat Escobosa de Calatañazor ens vam creuar amb un
paisano, que després de mirar-nos detingudament, se’ns va
plantar davant dient: “Menudo fardo llevas muchacho, bueno
debe ser el perro, pues por aquí todos los que me encuentro, con
grandes perros, poca caza llevan”.
No és que fos una ﬁgura, però treballador sí que ho era; llàstima que al ﬁnal de la jornada començava a coixejar i et feia
ràbia perquè pensaves que l‘animal patia i plegaves abans.
Caçant així vam passar diverses temporades, això sí, amb un
descens ràpid de captures, ja que cada any hi havia menys pobles a la llista, i els que quedaven era perquè per la seva ubicació i per la naturalesa de la seva superfície albergaven poca
caça. Els millors es van anar vedant i ﬁnalment quasi tota la

superfície provincial va quedar plena de pancartes i, per llei,
a Castella i Lleó es va prohibir la caça en els terrenys lliures.
Quedaven tres solucions bàsiques per seguir caçant, opció que
tant el Ter como jo desitjàvem: et feies d’un vedat concret, et
feies soci de La Sociedad San Saturio o adquiries una de las targetes “solo codorniz” que aquesta societat venia. L’última fou
la solució adoptada.
La primera temporada de funcionar així vam conèixer noves
zones de caça i vam gaudir de noves il·lusions; ﬁns i tot el gos
semblava que funcionava millor. Vam aconseguir bons penjolls, comparats amb els que estàvem acostumats en els últims
anys, i al ﬁnal vam doblar les captures de la temporada anterior.
L’animal, ja en la seva plenitud vital, caçava com els àngels tant
en els rostolls com en els herbassers, llindes, pastures, sèquies,
etc. Al gos no li feia mandra ﬁcar-se on fos si tenia un rastre
fresc de guatlla, cosa que li va ocasionar un contratemps que
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podia haver estat letal: Anàvem caçant per la zona de la Barbolla i Fuentealdea. El Ter caminava avançant picat dins d’una
sèquia amb un rastre prometedor; de cop sento un crit ofegat
del gos, aquest aixeca el cap i li veig penjant del coll el que
primer em va semblar un pal; després vaig veure que aquest
era molt ﬂexible i s’ondulava i aleshores ja em vaig témer el
pitjor. Vaig córrer cap on era per mirar de trobar la serp i assegurar-me de la seva identitat. No hi havia equivocació: l’havia pessigat un escurçó. El gos va deixar de caçar, em seguia a
poc a poc al costat i em mirava llastimosament. Tot seguit va
començar a bavejar i se li va anant inﬂant el coll i la cara. En
arribar al cotxe, vaig marxar ràpidament cap a Sòria; allà un
veterinari li va posar un antihistamínic i un antiinﬂamatori
i... a esperar. (Foto núm. 4). Per sort al dia següent va començar
a baixar la inﬂamació i a apreciar-se una hemorràgia a la part
interior de la boca i del coll; tanmateix als dos dies, encara que
minvat físicament, va tornar a caçar. Si li hagués mossegat a la

Això va ser un gran perill per a moltes niuades que, abans, a
causa dels desnivells i de les llindes, s’escapaven; ara, si aconsegueixen escapar-se de les recol·lectores, que treballen dia i
nit, venen les empacadores darrere. La utilització dels cereals
de cicle curt també ha sigut un mal invent per a les guatlles
i altres aus, ja que no els deixen temps per tirar endavant les
niuades. La rematada d’aquesta agricultura agressiva per als
animals és que una vegada el camp està net de palla, amb un
rostoll de molt poca altura per si queda algun gra que podrien
aproﬁtar les aus, hi fan pasturar les ovelles perquè siguin elles
les que se’n beneﬁciïn. També vam veure aparèixer unes margarides gegants que, fomentades per les subvencions, adornen
els camps de color groc. Aquesta aparició del cultiu del gira-sol
dubtem si va ser del tot favorable; pot ser que al principi sí, però
actualment no ho és tant, pel fet d’utilitzar gossos de rastre per
treure les guatlles de l’interior d’aquests camps. Davant de totes aquestes realitats, amb l’aﬁció tant de l’amo com del gos,

pota en comptes del coll, segons el veterinari, hauria deixat de
caçar deﬁnitivament. Amb el gos vam viure la transformació
de l’agricultura en aquesta província, com per exemple vam
veure que d’una agricultura tradicionalment rústica s’intentava passar a una altra de productiva; d’una agricultura diria ecològica es passava a una altra d’exhaustiva, en la qual
el respecte per la fauna era nul, i d’unes parcel·les rodejades
d’amplis llindars i petites sèquies, refugi de múltiples animals,
on es conreaven generalment cereals i es deixava la palla perquè no era rentable el seu aproﬁtament, es preferia cremar-la
en primavera tant si aquella parcel·la es posava en guaret com
si es tornava a sembrar. Amb la concentració parcel·laria, van
venir les grans anivellacions, las grans sèquies per drenar
terrenys normalment embassats, on a causa de la humitat
hi prosperaven tota classe d’animals. Un cop es va disposar
d’aquestes grans extensions a nivell, les recol·lectores van poder aproﬁtar tota la palla ﬁns a escassos centímetres del terra.

no va quedar cap més solució que, per seguir caçant la guatlla
en la mitja veda a Sòria, fer-me soci de La Sociedad San Saturio. Vam descobrir temporada rere temporada noves zones de
caça on dedicar tot el nostre esforç, aconseguint així, segons
la intensitat de les nostres visitants africanes, resultats més
o menys apanyats. Fou en la temporada 97-98 l’última que el
Ter va caçar a Sòria , amb l’ajuda del llavors cadell, de 14 mesos,
Cim, en deu dies de caça vaig abatre 196 guatlles. (Foto núm. 5)
L’envelliment del Ter va ser molt ràpid segueixo culpant d’això
la consanguinitat. En començar la temporada de menor, aviat
no va poder amb les perdius. Aquell matí vaig acudir a la gossera preocupat, perquè després de la jornada de caça del dijous
havia deixat el gos en unes condicions que em van semblar precàries, tot i tenir en compte la seva avançada edat. Em vaig trobar el Ter tombat al seu racó preferit de la caseta, adormit en
l’eternitat, somiant amb aquelles braves guatlles que trobava
cada estiu pels rostolls sorians.
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PRESENTA LES ASSEGURANÇES

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

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

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

veterinària

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

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

Urgències t. 629 391 246
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Per Salvador Riera i Ibern
Fotos: Miquel Arrazola

L’ alimentació dels tudons (Columba palumbus)
Salvador Riera i Ibern
-És Aromista.
-Ha cursat estudis de Química i Ciències de la Naturalesa.
-En la seva faceta de caçador i naturalista, ha col·laborat en
diversos mitjans de comunicació (AVUI, PRESÈNCIA, PUNT
DIARI, CANAL SATELITE DIGITAL, CATALUYA RÀDIO, COM
RADIO, etc.) com a articulista, conferenciant i tertulià en temes de caça, pesca i naturalesa. Ha publicat el llibre El Triangle Montsey-Corredor-Montnegre. Quadern de Caça, ﬁnalista
del Premi Josep Pla de Narrativa.
Resum
S’han examinat els continguts dels paps d’alguns milers de tudons en els darrers 45 anys i s’ ha establert una comparativa entre l’alimentació dels tudons del Montseny-Montnegre versus
els del Segrià-Pla d’Urgell.
Paraules clau: (Columba palumbus), alimentació
Introducció
El tudó (Columba palumbus), ha sigut una de les espècies cinegètiques a les quals hom hi dedica més temps entre les diferents modalitats de caça.
Una de les bases per a l’èxit de la seva cacera és conèixer com
més bé millor -i això passa també, òbviament, amb les altres espècies- les seves costums etològiques, és a dir on s’ajoquen, on
s’assolellen, on sojornen, on s’arreceren els dies de vent, on van
a menjar i sobretot, què mengen.
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Objectius
Ultra fer aquestes observacions mentre es practica la seva caça
o millor, en els dies previs a la partida, sempre és aconsellable
a l’hora d’esmocar-los, ﬁxar-nos curosament en què porten al
pap i així, en funció de l’indret on han estat caçats, de l’hora,
de l’estació, del temps que fa, etc., podrem fer deduccions que
seran molt proﬁtoses de cara a establir l’estratègia de caça per a
jornades venidores.
Evidentment, no mengen pas el mateix els tudons del Montseny
i del Montnegre que els tudons del Segrià o del Pla d’ Urgell.
I com que en els darrers quinze anys he tingut l’oportunitat
d’alternar caceres en aquests dos hàbitats tant diferents, faré a
continuació una comparació de la base alimentària del colúmbid que he pogut constatar.
Observacions constatades
Als vessants vallesanes del Montseny i el Montnegre, la diversitat dels ecosistemes muntanyencs, amb els boscos de faig
(Fagus selvatica), les castanyedes (Castanea sativa), els alzinars
(Quercus ilex), les suredes (Quercus suber), juntament amb les
pinedes de pi pinyer (Pinus pinea), els reductes de pi bord (Pinus halepensis), pi insigne (Pinus radiata) i de pinastre (Pinus
pinaster) i els boscos mixtos que aquestes espècies conﬁguren,
amb el seu característic i a voltes prou atapeït sotabosc, i les
masies amb les seves feixes discontinuant els paisatge arbori,
conﬁguren un hàbitat prou idoni pel seu establiment, això sí,
en densitats que no tenen res a veure amb les que avui es poden
trobar a les comarques lleidatanes esmentades. (Vull remarcar
que no estic parlant de les humanitzades poblacions de tudons
de les ondulacions vallesanes centrals que sí que són copioses i
que van en augment.)

La base de la seva alimentació allà són la faja, i les glans de roure,
alzina o surera -que venen a madurar en aquest ordre- durant
la tardor i l’ hivern. En aquesta època també mengen lledons
(Celtis australis), heureres (Hedera helix) -només si la gla escasseja- i la ﬂor del arboç (Arbutus unedo). Curiosament, mai no he
vist en cap pap ni una sola cirera d’arboç, i ni una castanya, que
també n’hi ha de petites en determinades perxades, sobretot els
anys de sequera. A les rouredes de les parts culminals, on tant
m’ agrada caçar-hi, també he trobat paps amb contingut gairebé exclusiu de cecidis (Cynips quercusfolii), que es fan al revers
de les fulles dels roures africans (Quercus canariensis).
A la primavera i a l’estiu, surt a les feixes de les poques masies
actives, o baixa als conreus de les fondalades cercant el blat
(Tritium sativum), la civada (Avena sativa), l’ordi (Hordeum
vulgare) i altres gramínies, o lleguminoses com els fesols menuts (Phaseolus vulgaris) i els tapissots (Lathyrus ochrus). No
desdenyen tampoc, quan n’és el temps, baies i fruites com les
cireres (Cerasus avium), les maduixes (Fragaria vesca), els raïms
(Vitis vinifera), les ﬁgues (Ficus carica), els ramells de saüquer
(Sambucus nigra), les escopetasses o raïms de moro (Phytolacca
americana), i els lledons (Celtis australis).
A la primavera és quan van més justos de menjar i també els he
vist alimentant-se -que no al pap, ja que és temps de veda- de
borrons de roure, prunera (Prunus domestica) i més comunament de ﬂor d’acàcia (Robinia pseudo-acacia). També sota la

No mengen el mateix els tudons
del Montseny-Montnegre que els
del Segrià o del Pla d’Urgell.
fullaraca del bosc encara troben alguna gla que ha aguantat la
descomposició. Aquestes glans -sobretot d’alzina- són un recurs
tròﬁc ﬁns al més d’ agost.
I també li agraden els pinyons, cosa no gaire coneguda, sobretot els de pinastre, que se’ls empassa sencers. Sovint voreja els
torrents cercant escapçar els brins tendrals de l’herba fresca i
abeurar-se, al captard.
Al Segrià i al Pla d’ Urgell, en canvi, l’ hàbitat és ben diferent:
aquí hi dominen els conreus de cereals, alfals (Medicago sàtiva),
fruiters (pomes (Pirus malus), peres (Pirus comunis), préssecs
(Pirus persica), nectarines (Prunus persica var nectarina), cireres, raïms, etc.), gira-sols (Heliantus annus) i blat de moro (Zea
mays). Més puntualment altres plantacions com les de mill (Panicum mileacium), pèsols (Pisum sativum), altres lleguminoses
etc. Intercalats entre els cultius hi ha bosquets de pi bord (Pinus
halepensis), i vora alguns canals o basses de reg, alguns peus de
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pollancres (Populus nigra). Aquests, junt amb els pins blancs,
són gairebé, doncs, els únics arbres que podem trobar en aquestes planes agrícoles.
Aquí l’alimentació fonamental són els cereals d’ estiu -blat, ordi
i civada-, els aquenis de gira-sol i el blat de moro. Els fruiters
poca cosa aporten a la dieta, llevat de les cireres, els raïms, - molt
localitzats a Raimat-, i les ﬁgues dels arbres que encara que no
siguin en forma de plantació es troben en alguns marges. Ocasionalment he trobat en el pap també algun cargolí (Theba pisana).
El blat de moro no el comencen a consumir ﬁns a l’ octubre
quan s’ inicia el temps de la recol·lecció. Els pocs rostolls de blat
de moro que no són estripats per a la immediata sembra de
cereal d’ estiu, són els que els proporcionen aliment durant l’
hivern i ﬁns hi tot part de la primavera.
A l’ estiu i a la tardor doncs, es quan troben aquí el màxim de
menjar, mentre que al Montseny i al Montnegre la disposició
més alta d’aliment es dona a la tardor i a l’ hivern.
Conclusions
Els canvis socioambientals en les dues àrees comparades són
decisius per entendre la densitat de l’ espècie.
Mentre la despoblació de les masies disseminades ja ha provocat una dràstica disminució dels tudons al bosc els últims
quaranta anys, ara podrien començar a perillar, per una altra
circumstància, les encara reeixides poblacions lleidatanes. En
efecte, aquí, malgrat la quantitat de gra que hi ha als camps, la
diversitat de recursos no és tan gran com a les comarques barcelonines i gironines, ja que la dieta possible no és tan variada.
El perill rau en l’explotació cada vegada més intensiva de la terra per treure’n dues collites a l’any. Ja queden lluny els guarets,
i la proliferació d’infraestructures i equipaments hidràulics han
fet augmentar notòriament els regadius que permeten regar gira-sols i panís, que necessiten molta aigua i l’augment desorbitat del preu dels cereals d’estiu, del blat de moro i de les pipes
per causa del seu ús com a precursors del bioetanol, animen els
pagesos a que un cop collit un cultiu, la terra es treballi immediatament per a plantar-ne un altre. Així, cada vegada són més
les ﬁnques en les que darrere el blat es planta blat de moro o
pipes i, de seguida, altra vegada blat, amb la qual cosa els tudons
no tenen temps de beneﬁciar-se dels rostolls.
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Descobreix que Barcelona
és molt més

SERRA DEL CATLLARÀS-Berguedà-Santuari de Falgars-ACT-José Luis Rodríguez

Amb l’objectiu de promoure el desenvolupament social i econòmic dels municipis de la demarcació de Barcelona, la Diputació
de Barcelona ha apostat en els darrers anys de forma decidida
per promocionar el turisme al seu territori. Cada vegada més,
aquest sector es referma com a factor decisiu per contribuir al
creixement de l’economia, la creació de llocs de treball i al reequilibri territorial.
A prop de Barcelona, hi ha tot un món de possibilitats per gaudir de l’oci, de la cultura i de la natura. Un territori ric i divers entre el Pirineu i la Mediterrània amb més de 100 quilòmetres de
costa, art, patrimoni cultural i una rica i variada gastronomia .
L’oferta turística a la demarcació de Barcelona, s’estructura a
través de la marca paraigua Barcelona és molt més i tres submarques turístiques:
- Costa Barcelona, amb el Garraf, el Baix Llobregat i el Maresme, amb destinacions tan emblemàtiques com Sitges, Calella,
Vilanova i la Geltrú, Mataró, Santa Susanna o Castelldefels. A
l’interior, l’Alt Penedès, el Vallès Occidental o el Vallès Oriental,
amb destinacions i oferta tan variada com Vilafranca del Penedès, Sant Sadurní d’Anoia, Granollers, La Garriga o Caldes de
Montbui.
- Paisatges Barcelona, amb l’Anoia, el Bages, el Moianès i Osona. On ciutats com Igualada, Manresa, Moià i Vic mostren el seu
potencial per descobrir la seva oferta gastronòmica, cultural
i comercial, envoltades d’un gran patrimoni natural, format
per Parcs Naturals tant emblemàtics com el Montseny, Sant
Llorenç del Munt o Montserrat. Sense descuidar racons d’alt
interès com Mura, Rupit o Calaf.
- Pirineus Barcelona, el Berguedà. La porta barcelonina al Pirineu català, representada pel Pedraforca i el Cadí, l’alta muntanya amb tots els seus valors per practicar-hi esports i activitats a
l’aire lliure o descobrir la seva gastronomia.

La cuina de la caça al Berguedà_Diputació de Barcelona

Cuina de Caça al Berguedà
Una desena de restaurants del Berguedà engeguen la campanya gastronòmica de la Cuina de la Caça. No et perdis l’oportunitat d’assaborir aquest territori tan ric en productes locals.
El Berguedà és una comarca de caça, amb boscos on els caçadors poden gaudir de la seva aﬁció. I no només ells, sinó també
els amants de la cuina complexa i rica, com és la cuina de caça.
Des de mitjans de novembre ﬁns a ﬁnals de gener, diversos restaurants de la comarca ofereixen, com a mínim, un plat de caça
per mostrar el potencial de la terra al plat.
Enguany, seran 10 establiments que oferiran plats relacionats
amb la caça del territori: llebre, conill, perdiu, cérvol i senglar.
Aquests restaurants son: Ca l’Amagat Rústic Gastrohotel i
Restaurant Niu Nou de Bagà | Restaurant La Cabana i Restaurant Sala de Berga | Restaurant Els Roures d’Espinalbet | Restaurant El Recó de l’avi de Guardiola de Berguedà | Restaurant
Sant Cristòfol de Santa Maria de Merlès | Restaurant La Nau
del Guixarò | Restaurant Hostal Cal Fuster de Serrateix i el
Restaurant Cal Candi de Vilada.

Tot per la caça
i la pesca.
HORARI:
Dimarts de 17:00 a 20:30
Dimecres, Dijous, Divendres i Dissabte
de 10:00 a 13:00 i de 17:00 a 20:30.

El Boc
Taxidèrmia
Reg. TT-B-28

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

Taxidèrmia el Boc naturalitza de cos sencer
el cabirol rècord de Catalunya 2016
El passat 1 de febrer Taxidèrmia el Boc va fer entrega al berguedà
Oscar Pascual (propietari del rècord de cabirol de l’any 2016) del
cabirol naturalitzat de cos sencer, el qual va assolir 160,53 punts
CIC atorgats per la Comissió d’Homologació de Trofeus de Caça de
Catalunya i que el situa en el 4t millor lloc de la història catalana.
El cabirol va ser caçat a la província de Barcelona i, segons comenta
l’experimentat caçador, “va ser una cacera fruit de moltes hores de
bosc i anys de seguiment”.
Aquesta excepcionalitat, conjuntament amb la disponibilitat
d’espai per a exhibir-lo, va fer que Pascual decidís naturalitzar de
cos sencer l’extraordinari animal.
Cada any a Catalunya s’abaten més de 5.000 exemplars de cabirol,
dels quals se’n porten a homologar només un centenar.
La taula d’homologació del cabirol segons les normes CIC és la
següent:
· Medalla d’or a partir de 130 punts
· Medalla de plata de 115-129,99 punts
· Medalla de bronze de 105-114,99 punts
L’homologació de trofeus permet portar un seguiment de l’evolució
de les espècies al territori, així com la qualitat o densitat de les
poblacions i periòdicament la Comissió d’Homologació de Trofeus
de Caça, elabora un catàleg on hi ﬁguren els trofeus caçats a
Catalunya.

Tel. 973 48 05 55

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

Caça Social

Entrevista
Societat caçadors Les Llosses
Sergi Lázaro Vilalta, secretari.
Com es diu la societat?
Societat de Caçadors les Llosses
Quin any es va fundar?
El 1976, és a dir ara fa 41 anys.
Quins termes municipals comprèn la societat?
En un 99% és terme del municipi de les
Llosses.
Quantes hectàrees aproximades teniu?
9.100 ha. Hi ha unes 900 ha d’espais oberts
entre conreus i pastures i la resta es reparteix entre pi roig, fagedes i en menor
mesura rouredes. A la zona sud de l’APC
trobem algunes zones d’alzinar.
Quants socis sou actualment? Quin any
ha estat el que éreu més socis i de quin
nombre de socis estem parlant?
El nostre nombre de socis és una mica
relatiu, actualment en actiu podríem dir
que són vora la seixantena, ara bé dins
del socis també hi tenim pagesos i propietaris forestals que la gran part no prac-

tiquen d’una manera habitual la caça.
Antigament el nombre era força similar,
la diferència és que ara la majoria de gent
són de fora del poble i abans era totalment
al contrari.
Quina és la mitjana d’edat dels socis?
Si mirem la secció de caça major, l’edat
deu estar situada als 57 anys, en canvi a
la caça menor pot baixar ﬁns els 41 anys.
En els últims anys ha proliferat una moda
per a la caça de la becada i això implica
joventut; també en el nostre cas una sèrie
de jovent darrerament s’han engrescat
força amb la caça de la llebre, per aquest
motiu hi ha la diferència tan important.
Quines espècies cinegètiques teniu?
Com espècies d’aproﬁtament de caça major tenim el senglar, el cabirol i el cérvol i la
guineu; becada i llebre com a caça menor.
Quines espècies són les que caceu més
habitualment?
Lògicament les poblacions dels ungulats
van en augment siguin les que siguin, en

canvi la becada depèn molt de les condicions meteorològiques i de la llebre. De
moment es van mantenint les poblacions,
també és cert que la secció de caça major pot caçar ﬁns a tres dies per setmana
repartits entre dimecres, dissabtes i diumenges.
Per espècies, quin nombre de captures
teniu per temporada?
Espècie

Nom cientíﬁc

Mitjana
de captures

Becada

Scolopax rusticola

209

Llebre

Lepus europaeus i
Lepus granatensis

20

Guineu

Vulpes vulpes

14

Porc senglar

Sus scrofa

150

Cérvol

Cervus elaphus

67

Cabirol

Capreolus capreolus

51
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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?
Les tasques burocràtiques no són pas complexes però si que són
imprescindibles els coneixents oﬁmàtics, disposar d’un telèfon
constantment i tenir molta paciència amb les gestions amb l’Administració. Principalment destacaria que requereixen molt
temps personal i que cada cop en la societat que vivim en general
és més escàs.
Altra cosa és el disseny de la gestió cinegètica del vedat. Dins la
Junta hi tenim un company que s’hi dedica professionalment i
per tant en aquest sentit som avantatjats. Des de la Junta es procura estar obert a les seves propostes de seguiment, motivar els
socis a aportar dades d’observacions i de captures.
Cal destacar un petit grup d’incondicionals que sempre estan
disposats a col·laborar en els censos puntuals i això ens permet
disposar de dades robustes per fer les propostes de gestió.

Abans la majoria de socis era
gent del poble, ara és gent de fora.
Algun aspecte que creguis que es pot millorar?
Lògicament sempre n’hi ha, alguns d’impossibles i d’altres en
perspectives de canvi a ﬁ de bé i que ara no puc desvetllar.
Darrerament procurem remarcar el sentiment de colla, de grup
d’amics que compartim un espai físic i una aﬁció. Busquem compartir tant els èxits com els fracassos, tant quan cacem junts
com quan les caceres són individuals.
Ja fa uns anys que la societat un cop l’any organitza una tirada
al plat de caire social que ajuda molt a la convivència i al retrobament entre tots nosaltres i dona punt al començament de la
nova temporada amb els ànims ben alts, a més a més en la colla
de caça major són habituals les jornades gastronòmiques que
s’organitzen al llarg de l’any, passant per les típiques arrossades
i ﬁdeuades ﬁns a “peixatades”, “carxofades” i l’imaginable, ous
ferrats en plena natura, quin goig més gran! A més a més, l’últim dia de la temporada de batudes s’organitza una gran festa
anomenada “la bona”, aquí entre d’altres coses fem l’entrega de
diferents premis no solament del caçador amb millor punteria
d’aquella temporada, sinó que també pensem en molts altres
aspectes que moltes vegades ningú els té en compte. Com veieu
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la cosa ara per ara és molt satisfactòria i possiblement l’ambient
que compartim sigui envejable
Com porteu la relació amb la resta d’usuaris del medi natural?
Al nostre municipi tenim la desgràcia o sort de ser un punt calent en l’època de boletaires. Amb la gran majoria no hi ha problemes, ells pregunten nosaltres expliquem i normalment abandonen la zona de la batuda, però també hi ha els casos totalment
al contrari, que fan cas omís al senyals i les explicacions.
Amb la resta d’usuaris, ciclistes i excursionistes cap problema;
amb motos i quads prefereixo estalviar-me el comentari, ja m’enteneu.
Teniu molts problemes de danys d’espècies cinegètiques a
l’agricultura / accidents de trànsit…? Com ho solucioneu?
El tema dels danys procurem evitar-los, estant amatents als avisos de la gent quan en alguna zona es veu que s’hi arraconen més

animals. Fins ara les batudes i la caça a l’aguait a la primavera
han estat suﬁcients per mantenir les pèrdues dins uns paràmetres raonables. En cas que s’observi un increment d’alguna
espècie, el nostre PTGC ja contempla la possibilitat de caçar en
batuda i a l’aguait per danys. Si els mètodes habituals de caça no
són suﬁcients, haurem de respondre a les necessitats i els nostres socis segur que hauran de caçar de manera diferent.
Alguna anècdota a destacar?
En la nostra colla si parlem del grup de caça major jo diria que
cada dia en tenim alguna, d’anècdota, o més d’una i sobretot positives. Us en podria explicar inﬁnitat i segurament la millor la
deixaríem al tinter, però per desgràcia una que ens va marcar
molt en general va ser la pèrdua d’un soci i un gran caçador per
accident de caça i no pas dins la nostra àrea. Aquell diumenge
9 de desembre, a les onze, rebíem una trucada que marcava un
punt i a part; lògicament el cap de colla ja va tocar retirada pel
xoc rebut i va costar molts dies no escoltar els seus consells. No
t’oblidarem mai, Salvador!!
Com veus la vostra societat en un futur?
Si decidim nosaltres el futur de la societat, és esperançador. Tenim força jovent que puja amb moltes ganes i són molt actius,
sempre disposats a fer coses i amb iniciativa; ara bé, tampoc no
tenim nosaltres la paraula, en tot cas els propietaris forestals
hauran d’estar-hi d’acord i l’Administració s’haurà d’implicar de
totes totes i començar a explicar i mentalitzar la societat de la
necessitat de la ﬁgura del caçador que ara és tan mal vista per
una gran nombre de persones.

CAZA
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PIRINEOS

Noves experiències
i una caça excel·lent

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

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

Batudes de senglar
“Ojeos” de perdiu.

BAR RESTAURANT

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

www.elracodesolsona.com

PLANS TÈCNICS
de Gestió Cinegètica

I tot el que puguis imaginar! Només ens ho has de demanar
i els teus somnis cinegètics es faran realitat amb caza en los pirineos.
T'oferim un tracte professional amb un equip humà que té
més de 15 anys d'experiència en l'activitat cinegètica.
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699 852 560

ptgcinegetica@gmail.com
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Per Jordi Álvarez Garriga, Toti.
Cuiner, caçador i recol·lector.

Racó
Gourmet
Civet de senglar amb xocolata
Una recepta d’allò més tradicional. A cada casa de caçador
n’hi deu haver una, segurament molt bona, però aquesta té
la peculiaritat d’estar acabada amb un toc dolç de xocolata
i de conﬁtura.

Ingredients

Si saps alguna recepta elaborada amb
carn de caça i la vols compartir, envia-la
a foto@cinegeticat.cat i en farem difusió! #menjoelquecaço

Recepta
Preparació

- 2 quilos de carn de senglar
- 2 cebes
- 1 porro
- 1 branca d’api

Talleu a tossos regulars la carn de senglar, poseu-la en un bol i incorporeu totes les verdures
ben tallades. Afegiu la canyella i el vi negre ﬁns a
cobrir la carn. Després ho cobriu amb paper ﬁlm
i ho deixeu reposar tot un vespre a la nevera.

- 1 dent d’all
- 2 pastanagues
- 2 cullerades de salsa de tomàquet
- ½ vas de vi negre amb cos
- 2 litres de salsa espanyola
- 1 branca de canyella
- Xocolata negra
- Conﬁtura d’aranyons
- Farina
- Oli
- Sal
- Pebre

Escoreu la carn i la verdura i reserveu el vi a
part. Salpebreu la carn, l’enfarineu i la fregiu
per tal de segellar-la. Finalment, la reserveu.
Amb una cassola enrossiu les verdures juntament amb els alls. Quan estiguin ben suades
afegiu el tomàquet i deixeu fer un sofregit.
Ajunteu-les al porc senglar i mulleu amb el vi.
Deixeu arrencar el bull i afegiu la salsa espanyola. Deixeu coure de 2 a 3 hores ben bones (depèn
molt del tipus de tall i de l’animal.) La textura
bona seria com la d’una vedella estofada.
Retirem els tossos de carn i passarem la salsa pel
vas triturador i el colador per aconseguir una
salsa amb una bona textura i brillant. ( Si quedés líquida, feu bullir ﬁns a la textura correcta)
Ajuntem la carn i la salsa i incorporem un parell
de rajoles de xocolata i un parell de cullerades de
conﬁtura. Fem arrencar el bull i la rectiﬁquem
de sal.
Ja la podrem emplatar i servir.
De guarnició, hi van bé tot tipus de tubercles
i de verdures d´hivern.
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Us tinc campions,
som-hi cap a casa
No perdeu els vostres gossos
amb simples collars GPS
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Telemetria per a Experts en Caça

Disponible a la vostra armeria
i a Tinyloc www.tinyloc.com
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vendes@tinyloc.com
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