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editorial
Ens trobem ja davant el segon número de CINEGETICAT! Pas a

presenta societats i caçadors, ens parla del rastreig a Catalunya.

pas, colze a colze, hem anat superant les diﬁcultats de l’arrencada

L’edició de novembre s’emmarca en un context polític marcada-

del projecte i, amb la bona rebuda que ha tingut, avui ja ens podem

ment remogut de consultes i noves consultes, de debats sobre

centrar en consolidar-lo! Des de la publicació del primer número

el dret a decidir, sobre decisions vinculants o no vinculants,... In-

de la revista no he parat de rebre felicitacions. Felicitacions de

tentava traslladar aquesta qüestió al món de la caça i pensava

gent que creu que aquesta publicació omple un buit existent, de

quina seria la manera de què el col·lectiu caçador disposés de

gent que vol un espai de proximitat com aquest, de gent que creu

major llibertat d’expressió, de major participació real en les de-

que cal evolucionar la caça actual i veu en la revista una manera

cisions que acaben per regular l’activitat cinegètica... Penso en

de contribuir a fer-ho possible, ﬁns i tot de gent que, inicialment

el Consell de Caça de Catalunya, un òrgan consultiu adscrit al

incrèduls, s’han sorprès del producte ﬁnal! Tots aquests suports

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi

ens ajuden a tirar endavant el projecte en què creiem!

Natural (DAAM) en què estan representats els sectors, entitats i

Vull aproﬁtar aquest espai per fer justícia i reconèixer, a tots vosal-

departaments de la Generalitat implicats en la gestió cinegètica a

tres, lectors, anunciants i col·laboradors, que l’èxit del projecte és

Catalunya (representants Generalitat, de la Federació Catalana de

conjunt, ja que jo tan sols l’he iniciat amb l’ajuda dels més íntims

Caça, de les societats de caçadors, dels caçadors, dels comer-

col·laboradors. A tots, gràcies!

ciants d’armes, dels propietaris forestals, dels sindicats agraris,
de les institucions cientíﬁques i dels col·lectius conservacionistes).

Dit això, anem a desgranar aquesta segona edició de CINEGE-

Aquest òrgan es reuneix periòdicament, i com a mínim una vega-

TICAT. Una edició que porta reﬂectida la passada brama i mitja

da l’any, per informar el DAAM sobre aspectes relacionats amb la

veda, amb tons de contrastos com la tardor, amb fulles, trofeus i

caça i sobre les espècies cinegètiques, entre els quals destaca la

perxes per a tots els gustos però entreveient una disminució de la

normativa que regula anualment la temporada de caça. El Consell

passa de la pubilla africana, la guatlla. Potser ja no els agrada tant

de Caça, doncs, és un òrgan consultiu. Em pregunto, però, si no

passar per sobre el nostre territori.... Aquesta edició ens ensenya

tindria un major valor afegit si, a banda de ser consultiu, pogués

més races, tracta les previsions i la sort en la caça, ens acosta,

prendre almenys alguns acords vinculants amb la ﬁnalitat de dotar

immortalitzades, les aventures dels subscriptors, ens presenta lli-

de major força aquest òrgan que gaudeix de representants de tots

bres, ens deleix amb carn de caça, ens acosta a les armes, ens

els sectors vinculats a l’activitat cinegètica...

Els nostres representants polítics han de donar la cara i dir, amb el
cap ben alt, que la caça és més necessària que mai. S’ha de deixar de tractar la caça com un tema tabú, s’ha de fer que la societat
prengui consciència de què la caça és una activitat necessària,
regulada i compatible amb els altres usos i aproﬁtaments del medi
natural. S’ha de començar a treballar perquè es creï escola de
caça, per alimentar un relleu generacional i perquè els mitjans i
l’Administració facin pedagogia en aquest sentit. CINEGETICAT
treballa en aquesta línia!
Subscriu-te a la revista per només 50 euros l’any*, IVA inclòs.
Pots subscriure’t a través del lloc web:

Benvingut fred (si arriba) i bona caça a tothom!

www.cinegeticat.cat

PD: recordeu que podeu enviar les cartes al director utilitzant el

* Revista d’edició bimensual amb un número extra el mes de desembre.

EDUARD MELERO / Director

següent correu: cinegeticat@cinegeticat.cat
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Caça news

caça news
NO MÉS ACCIDENTS
Un cop començada la nova temporada i amb l’objectiu
d’intentar evitar els accidents del nostre col·lectiu, hi ha un
recull de mesures de seguretat que envolten el món de la
caça que seria convenient revisar-les i posar-les al dia, ja
que en depèn reduir el nombre d’accidents que ens afecten.
Cal recordar-les constantment!
La majoria de recomanacions són de llibre i de sentit comú,
però val la pena refrescar-les:
•

Apuntar abans de disparar.

•

No utilitzar les mires per observar i fer servir els prismàtics (si es mira algú amb la mira, l’estem sentenciant!).

•

Saber on hi ha els altres companys i no moure’s sense
avisar-los.

• Limitar el camp de tir allà on se sàpiga que les bales es
paren (no tirar ni al ras ni a l’horitzó).
•

Treure el dispositiu de seguretat de l’arma només al
moment d’efectuar el tret.

• Descarregar l’arma abans d’enfundar-la i sempre abans
d’entrar al vehicle.
•

No recolzar l’arma en qualsevol lloc.

•

Portar una armilla reﬂectant (groga o taronja).

•

Marcar els accessos principals amb una placa que

Aconselleu les amistats que
freqüenten els boscos que portin
roba vistosa

indiqui: batuda, caça…

immòbils, amb els fac-

Acompanyar els més novells als passos i mostrar allà on

tors d’aire i soroll a fa-

poden disparar i indicar on hi ha els passos més propers.

vor, es podria efectuar

Comunicar als gossers si es veu que algun gos surt de

el tret a una distància

la zona de caça i es dirigeix a una zona de perill (carre-

el 100% efectiva.

tera…).

Fóra bo ampliar aques-

•

Identiﬁcar la peça abans d’efectuar el tret.

ta normativa de portar

•

Fer escola de caça. Pensem que un bon futur neces-

una armilla reﬂectant

sita una bona base.

(o roba ben vistosa) a

•
•

Cal fer una observació addicional al punt de portar una ar-

tothom qui accedeixi

milla reﬂectant (jersei, anorac...), perquè està demostrat que

al bosc, en temporada

redueix els accidents i no afecta la pràctica de la caça; els

de caça sobretot. És

animals oloren i senten els caçadors i, si es mantinguessin

evident que el caçador
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ha de saber on té els companys situats i per on van els gossers. A més,

MITJA VEDA

els pot visualitzar amb les armilles
reﬂectants i comunicar-s’hi en tot

La mitja veda d’enguany

moment amb els walkis homologats.

ha estat força irregular, les

El que no queda gens clar (ni regu-

guatlles sembla que van

lat), i de moment no hi ha cap me-

de baixa i els coloms a

sura de control, és com saber on hi

l’alça.

ha qualsevol altra persona que entra

La gran majoria de

al bosc. Els accidents es reduirien si

captures han estat

TOTHOM que hi entrés ho fes amb

tórtores (turques tam-

una armilla reﬂectant i respectant els

bé), coloms, tudons,

senyals d’avís (peça de roba ben vis-

estornells i, en menys

tosa)

quantitat, guatlles

“SOS SALVEMOS A LA PERDIZ ROJA”
Encara tinc immensos records de

tica que molts vedats tenen aban-

l’IREC i (Instituto de Investigación

quan mirava el meu padrí (avi) amb la

donada.

en Recursos Cinegéticos) van rea-

boina negra, aquella armilla de pana
i aquella cigarreta que no s’acabava mai. Amb aquella escopeta semi
automàtica, sempre deia “nen, això
si que és un bon invent!”. Sempre
sortia a caçar amb un sac de roba,

L’entitat té com a objectiu la implantació
d’una agricultura respectuosa i sostenible

el qual omplia de conills amb l’ajuda

litzar un assaig amb perdius en captivitat i llavors blindades (les llavors
blindades amb plaguicides és una
pràctica destinada a reduir els riscos de la fumigació i a maximitzar
l’eﬁcàcia del producte), amb el resultat de la mort de més del 50%

d’aquells podencs mallorquins.

Aquesta plataforma nascuda fa uns

dels animals i la reducció de la su-

Aquests records inoblidables se’m

mesos és d’àmbit estatal i es dedica

pervivència dels pollets.

van gravar a la memòria com si fos

a promulgar el resultat d’una inves-

Per aquest motiu, cal ressaltar la

ahir.

tigació la qual ens dóna a conèixer

importància d’una plataforma com

Des que l’Eduard em va comentar

que els productes ﬁtosanitaris amb

SOS Salvemos a la perdiz roja,

de col·laborar en un article per a

què es tracten les llavors de cereal

la qual demana que els agricultors

una revista de caça en català, no

estan enverinant la nostra perdiu.

prenguin una sèrie de mesures als

sabia què posar o explicar, però el

L’entitat té com a objectiu la implan-

camps de conreu per poder salvar i

que sí que tenia clar era que el padrí

tació d’una agricultura respectuosa

potenciar la nostra perdiu, així com

hi havia de sortir.

i sostenible, amb què s’ ha de prote-

tots els éssers vius que hi estan

Els últims mesos s’ha creat una pla-

gir tant la salut de les persones com

afectats.

taforma, per la qual tinc una gran

la dels éssers vius que componen

Us convido que seguiu a les xarxes

admiració. Em refereixo a la plata-

els nostres ecosistemes.

socials aquesta plataforma i signeu

forma SOS Salvemos a la perdiz

Cientíﬁcs del CSIC han fet un es-

per poder-li donar un fort impuls.

roja. Aquesta entitat m’ha sorprès

tudi del qual es va desprendre que

Aquest petit article el voldria dedi-

gratament per l’impuls que està

els productes ﬁtosanitaris eren no-

car al meu pare, gran caçadors de

duent a terme i per la falta que ens

cius per a la nostra perdiu. Concre-

fringíl·lids i un gran mestre

feia per salvar una espècie cinegè-

tament, els cientíﬁcs del CSIC i de

Text: Marc Regada

Cinegeticat
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caça news

LA BRAMA

RECORDATORI
(Quan? Què? Com?)

Durant la tardor (de mitjan setembre a mitjan octubre)
els cérvols entren en zel i és llavors quan comença
l’espectacle de la brama.
Els mascles comencen a bramar amb força per marcar el seu territori i es disputen amb altres mascles les
femelles amb l’objectiu d’aconseguir un bon harem,
també rasquen els troncs dels arbres i arbusts amb la
cornamenta nova que han anat desenvolupant durant
tot l’estiu (es van desprendre de la vella entre abril i
maig), rasquen el terra amb les potes i van marcant
amb orina el seu territori.
Amb tots aquests rituals, a vegades no n’hi ha prou
per deixar clar qui és el mascle que mana i és aleshores quan sorgeixen enfrontaments que provoquen
una baralla de força i de poder per acabar de determinar qui és el més fort i, per tant, qui es quedarà amb
l’harem de femelles. Els mascles més experimentats
són els que solen tenir els territoris més bons, mentre
que els més vells i joves es quedaran sense.
Aquests brams es poden sentir des de molt lluny i
posen la pell de gallina als afortunats espectadors.
La brama ofereix una modalitat de caça molt selectiva i cada cop més practicada a Catalunya.
Aquest any la temporada s’ha avançat i segurament
que les pluges estiuenques han provocat aquest
avançament del zel, per tant, podem dir que ha estat
un bon any per caçar el cérvol.
Cal remarcar que durant el zel pot resultar perillós
acostar-se als mascles perquè podrien atacar la persona en suposar que és una amenaça i/o un competidor seu. Cal estar atent
8
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V PROVA DE CAÇA
PRÀCTICA SENSE MORT
A L’ALTA MUNTANYA
(Pallars Sobirà)
Un any més es va celebrar la prova de caça pràctica d’alta
muntanya. Les tres primeres edicions (2005-2007) es van
celebrar a la Vall d’Aran, amb escenaris com el Pla de Beret.
Actualment, des del 2013 –amb molt d’esforç i dedicació–
s’ha aconseguit reprendre aquesta prova; en aquesta ocasió al Pallars Sobirà, a les valls de Cardós i d’Àneu.

Equip Euskitze amb el 3r Excel·lent (Atila de Ugartebetxi) a la prova d’Alta Muntanya (CP Sense Mort) celebrada al Pallars Sobirà (Lleida).

Es van dur a terme els censos previs, en col·laboració amb
un conjunt de persones voluntàries i tècnics de la Reser-

CACIT, Cositas de Buzuntza, de Titto Ayçaguer, en un torn

va nacional de Caça de l’Alt Pallars, de la Zona de Caça

impressionant, ben enquadrat al terreny i amb respectes

Controlada de Sort, Soriguera, Rialp i Tornafort, i del Parc

al tret i al vol. Altres gossos també van tenir oportunitats,

Natural de l’Alt Pirineu, amb seu a Llavorsí. Durant el mes

com ara l’Euskitze Hooligan, que va trobar un bon bàndol

d’agost es van explorar set zones per tal d’escollir les qua-

de xerres, però va ser eliminat per fora de mà uns segons

tre millors, en cas que es poguessin fer dues bateries per

abans de la mostra.

dia sense necessitat de repetir cap zona.

El diumenge dia 14 va haver-hi set parelles i més resultats:

Així doncs, els dies 13 i 14 de setembre la Generalitat de

CACIT Domingo: Snoopy de Kuba Barahona Souto

Catalunya va autoritzar la prova, amb els informes favora-

RCACIT Domingo: Deros des Pics Luchonais de Nicolas

bles de les diferents unitats gestores de les esmentades

Curutchague.

zones protegides, dels ajuntaments, dels presidents de so-

3r EXC Domingo: Atila de Ugartebetxi, un ﬁll del Tr. Neron

cietats de caçadors i dels ramaders i propietaris.

d’Ugartebetxi, d’Ismael Carro Gómez.

El dia 12 es va fer el típic sopar de benvinguda amb parti-

I recordeu:

cipants, jutges i organització, a l’Hotel Llacs de Cardós on,

II PROVA DE CAÇA PRÀCTICA SOBRE BECADA, ALT

després d’un llarg viatge, sempre reconforta veure cares

URGELL, 8 i 9 DE NOVEMBRE de 2014, ALT URGELL (La

conegudes i parlar de les novetats de les diverses compe-

Seu d’Urgell).

ticions, dels gossos vistos que van pujant, etc.

Inclòs en el màster “Ploma del Pintor” del Setter Club

El dissabte dia 13 van córrer nou parelles amb la victòria del

d’Espanya

SORTEIG

ISARD

Dins el marc de la XIII Fira del Caçador de Tàrrega, Cine-

Isard selectiu local RNC

geticat va efectuar un sorteig d’una carabina d’aire compri-

Cadí, femella 9 anys, no

mit del 4,5, cedida per

criava, es coneixia per

GAMO, entre els subs-

guardes, localització i

criptors de la revista.

cacera diﬁcultosa, treba-

L’afortunat del sorteig

llada. Tret a 200 metres

ha

Francesc

amb un monotir 6,5x57

López i el delegat Gi-

efectuat per un caçador

roní

local (primer de la tempo-

estat
de

Cinegeticat,

Dani Camacho, ha fet
l’entrega del premi

rada)
Francesc Lopez Peralta i ﬁll
Cinegeticat
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Caça news a fons

a fons
El senglar
L’emergència cinegètica i
l’evolució de la resistència de
l’espècie.
Per CINEGETICAT en base a informació de la subdirecció d’activitats cinegètiques de la
Generalitat, Unió de Pagesos, Quim Llinàs i Parc Natural de Collserola.
Fotos: Dani Camacho.

S’ha parlat ja molt d’aquest animal i es fa difícil no fer-se
repetitiu, tot i així intentarem resumir la situació actual.
2

caça... Han estat la clau per disparar el senglar cap a la

Catalunya té uns 33.000 km , la majoria aptes per al sen-

població descontrolada actual.

glar. Les densitats són molt variables, entre 1 i 20 senglars/

A Catalunya hi ha 954 societats federades de caçadors, uns

2

2

km . Si agafem una mitjana de 5-7/ km , i no per a tota

68.000 caçadors i no es dóna l’abast. Ha arribat el mo-

la superfície (per bé que ﬁns i tot entren a les ciutats de

ment de fer escola de caça i potenciar el jovent perquè

tant en tant), podem parlar de més de 150.000 senglars,

es faci caçador?

incloent-hi els joves. Recordem que d’aquests tenim cons-

L’altra qüestió important és l’aproﬁtament de la carn de

tància de 35.000 captures que poden arribar a 40.000, si

caça, però aquest assumpte ja el tractarem a fons en pro-

s’hi inclouen diversos casos no recollits a les estadístiques

peres edicions.

oﬁcials.

Tot i així la població continua creixent, per tant, alguna cosa

El senglar fa anys que va a l’alça i l’únic depredador actual

no s’està fent bé....

del senglar és l’home, però no tots els homes poden exercir
de depredadors, per tant els que poden fer de depredadors

Què és l’emergència cinegètica? Font: Gencat

han de triplicar els esforços.

És una mesura de caràcter extraordinari per l’afectació dels

La sobrepoblació del senglar normalment ocasiona els
conﬂictes següents:
- Danys a agricultura.
- Accidents de trànsit (al voltant de 900 accidents a l’any).
La sobrepoblació del senglar pot degenerar l’espècie, canviar greument l’ecosistema, provocar la desaparició d’altres
espècies, esdevenir un focus de malalties que ﬁns i tot podrien afectar els humans...
L’abandonament del món rural, la poca o nul·la gestió forestal, les herències polítiques del proteccionisme, les zones
de seguretat, la urbanització del territori, l’abandó de l’activitat agrària, la intenció de diferents grups d’humanitzar
l’espècie, el descens de caçadors, la mala premsa de la
Camp de girasols afectat pel senglar.

10 Cinegeticat

danys que algunes espècies cinegètiques causen al sector primari (agrícola i ramader). La declaració es farà en un
àmbit territorial concret quan se superin els llindars d’abun-

da siguin de:
- 8 senglars/km2 de densitat mitjana durant la temporada
de caça.

dància d’alguna espècie causant establerts en la Resolució

- 50 conills/km2 de densitat mitjana hivernal, o més de 50

anual de vedes. Aquesta declaració, prevista ja a la Llei de

conills caçats/km2 d’acord amb les estadístiques de captu-

Caça, estableix una sèrie de mesures que condueixen a re-

res de la darrera temporada hàbil de caça.

duir el risc d’aquests danys.
Els Serveis Territorials del Departament d’Agricultura han de declarar
l’emergència cinegètica si en una
determinada comarca o àmbit ter-

Les captures de senglar
s’han multiplicat per 7
en els darrers 15 anys

b) Per a la resta d’espècies cinegètiques o no protegides, quan hi hagi un
nombre de sol·licituds d’autoritzacions
excepcionals de captura o comunicacions per danys a l’agricultura, la rama-

ritorial es produeix una abundància d’individus d’una espè-

deria, els terrenys forestals, les espècies protegides o la

cie cinegètica o no protegida que resulti perillosa o nociva

caça amb un nombre superior a 10, de forma ininterrompu-

per a les persones. Això s’ha de fer per tal d’evitar els danys

da en els darrers tres anys.

a l’agricultura, la ramaderia, els terrenys forestals, les espè-

Així mateix, s’estableixen els aspectes que haurà d’espe-

cies protegides o la caça en dos supòsits:

ciﬁcar la resolució de la declaració de l’emergència cine-

a) Quan les abundàncies mínimes mitjanes

gètica. Concretament són: l’espècie o espècies objecte de

per declarar l’emergència cine-

la mesura, les causes excepcionals que la motiven, l’abast

gètica en una zona

territorial de la declaració, el període de vigència i les me-

determina-

sures excepcionals de caràcter cinegètic.
També determina a qui correspon, en l’àmbit territorial de
l’emergència cinegètica declarada l’execució de les
mesures excepcionals de caràcter cinegètic, i en quins
supòsits es durà a terme l’execució subsidiària de les
mesures excepcionals de gestió cinegètica, a l’interior
d’una zona on s’hagi declarat l’emergència cinegètica.
Segons la subdirecció d’activitats cinegètiques de la Gene-

Resultat d’una
batuda per danys
organitzada per diferents
colles de Cassà de la Selva.

ralitat de Catalunya, les captures de senglar s’han multiplicat
per 7 en els darrers 15 anys. Les densitats assoleixen any
Cinegeticat
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rere any rècords a pràcticament tot el país, amb màxims
2

· Controls nocturns en zones molt concretes, especial-

entre 16 i 20 senglars/km en una part important de les co-

ment per part del Cos d’Agents Rurals i els guardes de re-

marques del NE. I els conﬂictes associats a aquesta abun-

serves de fauna.

dància s’han incrementat notablement, tant pel que fa als

· Prohibició de l’alimentació dels senglars per part dels

riscos que se’n deriven per al trànsit rodat (amb centenars

ciutadans i dels caçadors, a banda de les batudes per

d’accidents anuals que posen en risc la vida i la qualitat de

danys. En el primer cas, implantat a partir del 2014.

vida de moltes persones) com pel que es refereix als danys

· Declaració de l’Emergència cinegètica en zones de

a l’agricultura i la ramaderia. Però aquests no són els únics

sobredensitat (>8 senglars/km2) o reiteració interanual de

riscos sanitaris per a la fauna en general, sinó que també

danys. Aquesta és una novetat de l’any 2014 que dóna a

ho són per a les explotacions ramaderes i ﬁns i tot per a les

la Generalitat la possibilitat d’actuar d’oﬁci a les àrees pri-

persones, danys a jardins, danys a infraestructures, dismi-

vades de caça on els titulars no vulguin, no puguin o no

nució de determinades espècies amenaçades, a més dels

sàpiguen fer front a aquesta situació per evitar el greuge i la

canvis en l’activitat cinegètica (increment de les batudes

indefensió del pagès, allà on hi hagi problemes constatats.

extraordinàries i de la dedicació obligada dels caçadors,

· Impuls de les reserves nacionals de caça per a fer front

responsabilitats de les àrees de caça...). El senglar reque-

a aquesta situació en els terrenys que gestiona el DAAM

reix d’una major atenció per part de la societat en

directament.

general, no només de les administracions, els caçadors o

· Estudi d’altres sistemes de captura mitjançant paranys.

els pagesos.

· Actuacions territorials concretes, especialment al Parc
Agrari del Baix Llobregat (amb una comissió amb totes les
parts implicades) i al Parc Natural de Collserola, en collaboració amb el Parc i els ajuntaments, que implicarà treballar en la prevenció (disminució de fonts d’aliment) i en la
captura d’una forma professionalitzada.
· Sensibilització dels ciutadans, especialment dels urbans, perquè entenguin millor les molèsties que se’n deriven durant les batudes i la necessitat.
La informació de què es disposa ens ha de permetre molt
més treballar en la prevenció per tal que no s’assoleixin
aquestes densitats de cara al futur.
No hi ha estudis concrets referents a quin seria el nombre

Per tal de pal·liar aquesta situació des del DAAM s’hi està

desitjat de senglars en una zona boscosa, però evident-

dedicant un esforç més gran que mai, com veiem a conti-

ment aquella densitat que no generi conﬂictes als interes-

nuació:

sos dels ciutadans ni desequilibris a la natura seria la ideal!

· Coneixement: increment de les zones on es censa i s’ob-

L’oﬁcina france-

tenen dades, sigui mitjançant empreses especialitzades
o en col·laboració amb la Federació
eració Catalana de
Caça. Desenvolupament també
é d’un

sa de la caça i de la fauna salal
vatge i altres
especialistes, fa
anys estimava una denuns anys,
sitats de ﬁns a 6-8 senglars/

treball sobre diagnosi de les

co a desitjables. Però
km2 com

causes d’aquesta situació

depèn de la zona. En alguns

per a fer-hi front més eﬁcient-

llocs de Catalunya no hi ha

ment.

conﬂictes amb més de 10,
conﬂ

· Batudes extraordinàries

mentre que en d’altres,
me

(entre 1.000 i 2.000 autoritza-

amb 3 o 4, els danys
am

cions anuals). Inclou la possibili--

ssón grans perquè es

tat de fer la comunicació via Intererr

concentren en zones
c

net per fer-ho més àgil. Implantat
at a

agràries

tot el territori de Catalunya el 2014.
14.
L’esforç dels gossos fora d’època hàbil
és molt gran. Cal fer caceres ràpides.
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ENTREVISTA a Lluís Cabañeros Arantegui
Parc Natural de la serra de Collserola / Cap del Servei de Medi Natural
1.- Quina superfície té? 8.295 ha.
2.- Quina gestió realitza?
L’objectiu principal del Parc Natural de la serra
de Collserola és establir totes les mesures necessàries per tal d’aconseguir:
a) La preservació dels recursos naturals i de
l’equilibri ecològic que cal conservar, pel paper físic, social i ambiental que tenen per ells
mateixos i en relació a les ciutats de l’àrea

1.- L’hàbitat li és més favorable, amb una vegetació forestal molt densa que li proporciona
amagatalls i menjar en abundància.
2.- Manca de depredadors naturals.
3.- Habituació a l’home i per tant pèrdua de
por. Hi ha una freqüentació d’usuaris al Parc
superior a 2.500.000 de persones, que no només no els fan res, sinó que molts els donen
de menjar.
4.- Zones habitades amb grans contenidors

PORC SENGLAR (Sus scrofa):
1.- Quina és la població actual de senglars
a Collserola?
L’estimació aproximada a ﬁnals del 2013 va
ser de 9,6 exemplars/100 ha. Si considerem
7.000 ha d’hàbitat útil, podríem dir que hi havia 671 senglars.

de restes orgàniques que complementen en
alguns casos la seva dieta.
5.- Grans zones enjardinades als entorns del
Parc, on a l’estiu troben la humitat dels sistemes de reg i per tant poden furgar fàcilment
en busca d’aliment. Fins i tot es poden quedar
a dormir a les zones d’arbustos dels jardins.
6.- Els que es troben en zones properes a les
urbanes han arribat a canviar els hàbits nocturns pels diürns, a l’efecte d’adaptar-se a les
persones que els donen de menjar.

ha)? Quina és la densitat desitjada?
La població estava més o menys estabilitzada
entre els anys 1995 i 2002, amb una densitat mitjana de 3,9 exemplars/100 ha i a partir d’aquí va anar creixent, amb les mateixes
pautes que a la resta de Catalunya, ﬁns assolir
un màxim a començament del 2013 de 12,8
senglars /100 ha. A ﬁnal d’aquest mateix any
es van estimar els 9,6 senglars/100 ha.

2.- Quin creixement ha tingut durant els
darrers anys (densitat: núm. de senglars/

Imatge habitual dels voltants de Collserola.

metropolitana que l’envolta.
b) El desenvolupament d’un parc que suporti
una part important i qualitativament diferent
de les activitats de lleure dels ciutadans de
l’àrea metropolitana, i que reculli l’ús tradicional de la Serra com a espai d’esbarjo.
3.- Quines funcions ecològiques té el parc?
De qui depèn?
L’entitat és un consorci format per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i els nou
ajuntaments que hi tenen tot o part del seu
territori: Barcelona, Esplugues de Llobregat,
Sant Just Desvern, Sant Feliu de Llobregat,
Molins de Rei, el Papiol, Sant Cugat del Vallès,
Cerdanyola del Vallès i Montcada i Reixac.
4.- Per què creieu que hi ha tant senglar
al parc?
Per diverses raons:

5.- Quin cost esdevé la regulació poblacional del senglar?
Els que han causat problemes econòmics són
els que han anat a les ciutats i s’han passejat
pels carrers. Aquests s’han hagut de capturar
amb riﬂe anestèsic i aplicar-los l’eutanàsia
amb productes especíﬁcs per tal d’incinerar-los
posteriorment, amb una despesa econòmica
important.

3.- Quins danys ocasiona actualment (cultius, accidents, escombraries…)?
Perjudicis econòmics a l’agricultura, jardins, accidents de trànsit a carreteres, autopistes, ferroviaris i ecològics a l’ecosistema del Parc, tant
en l’àmbit de la ﬂora, en consumir espècies palatals escasses al parc, com de la fauna, remenant i/o consumint petits animals en general.
4.- Estat sanitari dels senglars del parc?
El seguiment sanitari dels senglars del Parc

Cinegeticat
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correspon a l’administració que té les competències sobre la fauna salvatge: la Generalitat de Catalunya. Eventualment, portem
algun dels senglars que trobem mort al Servei
d’Ecopatologia de Fauna Salvatge (SEFAS) de
la Universitat Autònoma de Barcelona, ubicat a
Bellaterra, i els resultats no difereixen dels de
la resta de Catalunya. Genèticament, i en contra del que es pugui pensar, els resultats dels
estudis mostren que la població de Collserola
és pura, sense barreges amb porc domèstic ni
vietnamita (ﬁns ara).
5.- Quines mesures de control per regular
la població establiu (trampes, caceres excepcionals, societats de caçadors, esperes,
caça amb arc, esterilització...)?
Torno a reiterar que l’Administració que té
les competències sobre la fauna salvatge (la
Generalitat de Catalunya) és la que redacta
els Plans Tècnics de Gestió Cinegètica de les
Zones de Caça Controlada que hi ha a Collserola i, per tant, els sistemes de control. De fa
molts anys, es programen 25 batudes entre
els mesos d’octubre i febrer. Es programen 2
punts d’aguait nocturn per dia i per municipi
(6 municipis), de dilluns a dijous, entre l’1 de

14 Cinegeticat

desembre i el 19 de febrer, a excepció del municipi del Papiol que comença el 13 d’octubre
i acaba el 19 de febrer. El Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya també
atorga autoritzacions especials per danys, que
complementen els punts d’aguait anteriors.
6.- Què feu amb els animals capturats?
Despulles? Consum?
Els caçadors s’encarreguen dels animals per
al consum propi.
7.- Quin tipus de cens utilitzeu? Feu censos nocturns per controlar la població per
veure l’estat de la població i veure a quins
llocs freqüenten?
Principalment, s’utilitzen les dades facilitades pels caçadors a les batudes, considerant
l’efectivitat de la temporada, la superfície i les
zones de batuda. La metodologia utilitzada en
l’anàlisi de dades és la del Programa de Seguiment de les Poblacions de Senglar a Catalunya.
Complementàriament, els tècnics del Parc fan
transsectes nocturns i parcel·les de seguiment
de rastres que ajuden en l’anàlisi de les altres
dades.

8.- Hi ha punts o zones en què no podeu
controlar la població?
Les zones de caça controlada ocupen una superfície de 3.077 ha i les zones de seguretat,
aproximadament 4.000 ha. Això diﬁculta molt
el control de població perquè aquesta ﬁgura,
promoguda tant pels ajuntaments com per la
Generalitat, està creada principalment per garantir la protecció de les persones i els seus
béns, motiu pel qual s’han de prendre mesures especials.
9.- Creu que des del Departament s’hauria
d’actuar o prendre mesures diferents?
El Consorci treballa conjuntament amb els municipis i la Generalitat a l’efecte d’optimitzar
els sistemes de control, tant en l’àmbit pràctic
de la caça com en l’administratiu per aconseguir uns millors resultats que ens ajudin a controlar la població de senglars i reduir-la com a
mínim a nivells similars als de l’any 1995.

Per a més informació visiteu la pàgina web del
Consorci: www.parcnaturalcollserola.cat

Cinegeticat

15

Caça News: A fons

ENTREVISTA a Joan Montesó
•
•
•
•
•

Població de residència: Roquetes (el Baix Ebre)

Membre de la Comissió Permanent Nacional d’Unió de Pagesos, responsable de Medi Rural i Natural.
Membre del Consell de Caça de les Terres de l’Ebre.
Membre del Consell de Caça de Catalunya.
Membre de la Junta Consultiva de la Reserva Nacional dels Ports de Tortosa i Beseit.
Membre del Consell Assessor de la Natura de Catalunya (fa 2 o 3 mesos).

1.- Quin creixement ha tingut durant els

s’han d’eliminar, són molt bons indicadors

darrers anys (densitat: núm. de senglars/

de la riquesa d’una zona, a part que fan que

ha)? Avui en dia estem al voltant de 25 sen-

les espècies que tenen contacte amb aquests

glars/100 ha. I el llindar de població hauria de

depredadors evolucionin (selecció natural). Els

ser entre 7-8 senglars/100 ha.

depredadors, cal controlar-los i prou.
Cal gestionar pastures, camps, fer millora

“Crec que falta educació
ambiental amb el tema de
la caça. I puc dir que hi
ha molts perjudicis amb
la carn de caça.”

2.- Quines mesures de control per regular

d’hàbitat, etc... i mirar l’ incidència de tota la

la població establiu i/o disposeu (comuni-

fauna en conjunt.

higiene és una carn boníssima.

etats de caçadors, esperes, caça amb arc,

3.- Què feu amb els animals capturats?

4.- Què és l’emergència cinegètica?

esterilització...) ? Són suﬁcients?

Despulles? Consum?

És una idea d’Unió de Pagesos. Es va originar

Cal fer una gestió conjunta del medi, no no-

Amb la nova normativa de manipulació de carn

fa set anys quan van començar els danys dels

més de depredadors! Els depredadors no

de caça ja és possible aproﬁtar aquesta carn

conills als cultius de l’Alt Camp. Hi havia un

Si es prenen totes les
mesures relacionades
amb la sanitat i la
higiene és una
carn boníssima.”

tan bona.

problema greu!

Crec que falta educació ambiental amb el

A Catalunya, (a l’igual que a Madrid), no tení-

tema de la caça. I puc dir que hi ha molts per-

em una llei pròpia per tal de gestionar les APC

judicis amb la carn de caça. Si es prenen totes

i calia canviar la llei, calia un mètode de gestió

les mesures relacionades amb la sanitat i la

més eﬁcaç i proper al món de la pagesia.

cats, trampes, caceres excepcionals, soci-

MUNICIPIS EN EMERGÈNCIA CINEGÈTICA
Per danys de conill: LLEIDA / Garrigues: Castelldans, la Floresta, Granyena
de les Garrigues, Juneda. Noguera: Montgai. Pla d’Urgell: Torregrossa, Barbens. Segarra: Els Plans de Sió, Ribera d’Ondara, Alamús, Lleida, Torrefarrera,
Sarroca de Lleida, Seròs, Torrebesses. Urgell: Agramunt, Barbens, Belianes,
Castellserà, Guimerà, Ossó de Sió, Puigvert d’Agramunt, Sant Martí de Riucorb,
Tàrrega, Tornabous.
BARCELONA / Baix Llobregat: Molins de Rei, Papiol, el Prat, Sant Boi, Sant
Feliu, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa CoDelimitació de l’àmbit de declaració d’emergència cinegètica per
loma de Cervelló, Viladecans. Vallès Occidental: Mollet, Montcada i Reixac,
al porc senglar a Girona.
Santa Perpètua de Mogoda. Vallès Oriental: Caldes de Montbui, Cardedeu, Lliçà
d’Amunt.
Per danys de senglar: BARCELONA / Alt Penedès: Avinyonet, Castellví de la Marca, Olesa de Bonesvalls, Sant Cugat Sesgarrigues, Torrelles de
Foix. Baix Llobregat: Abrera, Begues, Castelldefels, Cervelló, Corbera, Esparreguera, Esplugues, Gavà, Molins de Rei, Olesa de Montserrat, Pallejà,
la Palma de Cervelló, Papiol, el Prat, Sant Boi, Sant Climent, Sant Esteve Sesrovires, Sant Feliu, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa
Coloma de Cervelló, Torrelles, Viladecans. Garraf: Olivella, Sant Pere de Ribes, Sitges. Maresme: Sant Iscle de Vallalta, Tordera. Vallès Oriental:
Campins, Cànoves i Samalús, Cardedeu, Fogars de Monclús, Gualba, Lliçà d’Amunt, Llinars, Martorelles, Montseny, la Roca, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Celoni, Sant Esteve de Palautordera, Sant Fost de Campsentelles, Sant Pere de Vilamajor, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de
Martorelles, Santa Maria de Palau Tordera, Tagamanent, Vallgorguina, Vilanova del Vallès. Vallès Occidental: Cerdanyola, Montcada i Reixac, Rubí,
Sabadell, Sant Cugat, Terrassa, Vacarisses. CATALUNYA CENTRAL / Gurb, El Brull, Cabrera d’Anoia, Calders, Castellgalí, Collsuspina, Espinelves,
Folgueroles, els Hostalets de Pierola, Malla, Manresa, les Masies de Roda, Masquefa, Muntanyola, Piera, Rajadell, Rupit i Pruit, Sant Bartomeu del
Grau, Sant Julià de Vilatorta, Sant Sadurní d’Osormort, Santa Cecilia de Voltregà, Seva, Tavèrnoles, Tona, Viladrau, Vilanova de Sau.
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Es redacta la llei l’any 2013, (però era llei

llavors el pagès no ho cuida més.

d’Ebre), i ens denominaran Ebre Biosfera. I

d’acompanyament dels pressupostos de la

També és complex perquè els recs, rieres i

amb això haurem de gestionar més i prohibir

Generalitat) que s’aprova el 2014. Entra en

rius són jurisdicció de l’ACA ( Agència Catala-

menys. Un model que penso que seria bo és

vigor a l’agost de l’any 2014.

na de l’Aigua). Cal la participació de l’ACA en

aquell en què de la conservació en prengues-

Es redacta la llei mirant cap a altres països

aquests models de Gestió.

sin part la pagesia, caçadors, Administració i

amb més tradició de gestió cinegètica (França)

També puc explicar que estic en contra que els

ciutadania. Cal educació als col·legis.

i gestió en conjunt de tot el medi.

boletaires hagin de treure un permís per anar

Els àmbits declarats en emergència cinegètica

a buscar bolets. De permisos, cap! Sancionem

aportacions del col·lectiu agrari son escol-

temporal, ﬁns el 31 de desembre de 2014, són:
− Girona: per senglar, han declarat 119 àrees
privades de caça i una zona de caça controlada de les comarques de l’Alt Empordà, el
Baix Empordà, la Garrotxa, el Pla de l’Estany,
el Gironès, la Selva i el Ripollès (Resolució de
4 d’agost de 2014).
− Lleida: per conill, han declarat 24 municipis
de les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell,
la Segarra, el Segrià i l’Urgell (Resolució del 4
d’agost de 2014).
− Barcelona: per senglar, han declarat 61 municipis de les comarques de l’Alt Penedès, el
Baix Llobregat, el Garraf, el Maresme, el Vallès

7.- Al consell de caça (on es decideix), les

“Hi ha qui defensa la
virginitat del medi, que
no cal tocar-la… A la
Mediterrània la mà dels
humans ha modelat el
paisatge, la ﬂora i la
fauna. Cal més gestió i
menys prohibició. Això
no és els Estats Units ni
Yellowstone.
Acaronem la gestió.”

tades i utilitzades? Quina solució creu que
seria adient? Dins el consell, quines propostes hi ha? Qui les ha fet?
Fem la resolució de les ordres de vedes. També si hi ha segregacions dins d’una APC, el
consell per petició del jutge demana la seva
opinió en alguns casos.

8.- Creu que des del Departament s’hauria
d’actuar o prendre mesures diferents?
Comença a haver-hi canvis en la manera de
fer i de gestionar; com a pagesos que som
s’ha de regular la fauna. En cas que deixem
de gestionar els nostres cultius i boscos, no

Occidental i el Vallès Oriental. Per conill han
declarat 16 municipis del Vallès Oriental, el

els que fan malifetes; en deﬁnitiva, fem Gestió!

Vallès Occidental i el Baix Llobregat (Resolució

Al meu poble, fruit d’un acord entre ERC, CIU

de 22 d’agost de 2014).

i Independents (l’any 2009), els caçadors te-

9.- Vol afegir alguna cosa?

− Catalunya Central: per senglar han declarat

nen un escorxador, perquè es veia que era una

Que quedi clar que el col·lectiu caçador i

el municipi de Gurb a Osona (Resolució de 22

cosa necessària, l’hem ubicat no gaire lluny

l’agrari van de la mà!

d’agost de 2014).

del Parc Natural del Ports de Tortosa i Beseit.

5.- Quina relació teniu amb el col·lectiu

6.- Quina relació teniu amb l’Administració?

caçador, si tenim en compte que els caça-

Hi ha gent amb qui estic molt bé i n’hi ha que

dors estan fent un esforç signiﬁcatiu (més

no...

dies de caça, més costos econòmics, mala

Nosaltres volem solucions i no promeses. Hi

premsa, menys vida familiar, assegurances

ha gent que ho veu i se’n fa càrrec. Uns no

vedats, manteniment gossos...) ?

treballen, i els altres treballen pensant en

En la gestió cal interrelacionar-se, cridar els

Bambi. N’hi ha uns altres que si, però estan

caçadors d’altres llocs perquè vinguin cap

emmanillats pels altres. Això no és Yellows-

aquí. Si no es fa així, això ho hauran de fer

tone. L’Administració m’ha de donar les eines

els agent rurals i també ha de ser una gestió

per gestionar tot aquest territori. El col·lectiu

prolongada, no només en època de caça.

està envellit perquè no es té una política

Explica: També s’haurien de posar en marxa

clara.

tots els agents que formen part d’una gestió.

La gent pensa en conceptes molt caducs o

Per exemple amb el tema del conill, se sub-

en Bambi. Ara toca gestionar! A les Terres de

venciona perquè es desbrossi un marge/talús

l’Ebre cal gestionar, serem Reserva de la Bi-

d’una riera perquè hi ha molts conills, però

osfera, (Baix Ebre, Montsià, Terra Alta i Rivera

podrem treballar part del país.

Cinegeticat
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la ploma
ÀLEX CUADROS
Advocat de la Generalitat especialitzat en temes de
caça i pesca.

MARC PAGÈS
Biòleg

ECOTONS i fotos d’Àlex Cuadros

LA PERDIU XERRA a
CATALUNYA (I)
(Perdix perdix hispaniensis)
La perdiu xerra de muntanya (Perdix perdix hispaniensis) és
una subespècie de la perdiu gris europea (Perdix perdix),

Detall de les desbrossades fetes amb maquinària per tal de millorar l’hàbitat de la perdiu xerra.

la població de la qual és d’interès biogeogràﬁc, ja que és

Per aquesta raó, és un element d’un patrimoni natural i

SITUACIÓ POBLACIONAL I TENDÈNCIA FUTURA DE LA POBLACIÓ DE LA
PERDIU XERRA A CATALUNYA

cinegètic d’alt valor per al nostre país. La conservació de

Diversos seguiments i estudis s’han dut a terme a Catalu-

les seves poblacions ha de ser prioritària, tant per raons de

nya a iniciativa de la Generalitat de Catalunya i/o d’entitats

conservació de la biodiversitat com per raons de conserva-

ornitològiques.

ció de l’activitat cinegètica sostenible, tal com contempla la

Un resum que ens pot servir de referència és l’Atles d’ocells

directiva comunitària 2009/147/CE relativa a la conservació

nidiﬁcants de Catalunya 1999-2002. Aquest document clas-

dels ocells silvestres.

siﬁca l’espècie en perill (EN).

una població endèmica dels Pirineus i d’altres espais d’alta
muntanya del nord-oest de la península Ibèrica.
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del pintor
hàbitats de difícil accés... s’han d’agafar les dades amb certa cautela.
Aquesta consideració sobre la diﬁcultat de mostreig de les poblacions de
perdiu xerra de muntanya és un aspecte que cal tenir molt present no només pel que fa a l’estimació poblacional feta en l’Atles d’ocells nidiﬁcants
de Catalunya, sinó també en qualsevol
altre estudi o seguiment de l’espècie.
Les metodologies que hom podria exportar, gràcies a l’eﬁcàcia demostrada

1999; Onrubia et al. en Martí & del Mo-

pel seguiment demogràﬁc de la per-

ral 2003).

diu gris de plana, no són aptes per a

Tot i això (Lucio et al., 1992), els

bles per a grans extensions de territori

Pirineus esdevenen, amb
molta diferència, la zona
amb millor estat de conservació de la península
Ibèrica, amb més de la meitat de

(Novoa, 2008). Així, seguiments actu-

la seva superfície apta per a la perdiu

als a Catalunya i als Pirineus francesos

xerra, dins la categoria considerada

es basen en recomptes de parcel·les

com a “estable” i quasi el 24% en la

de mostreig amb l’ajuda de gos de

categoria de “sensible”. Només un

mostra (Minuartia, 2000 i 2002 i Novoa

0,68% de l’àrea la cataloguen “en pe-

et al., 2008). Podem concloure, doncs,

rill” i tant sols el 3% “en regressió”.

la perdiu xerra de muntanya. La utilització de reclams a ﬁ d’obtenir índexs
d’abundància de mascles a la primavera (Novoa, 1992), no són recomana-

a la vista de diferents autors consultats, que per determinar bé la situació

Els mateixos autors afegeixen que cal

poblacional de l’espècie i la seva ten-

valorar bé la continuïtat pel que fa a

dència al llarg del temps, cal l’aplicació

l’àrea de distribució que el vessant que

d’una metodologia especíﬁca de cens

pertany a l’Estat espanyol manté amb

D’altra banda, el mateix document

per personal especialitzat i en una

la vessant francesa, cosa que conver-

aporta una estimació sobre el nombre

zona prou representativa de l’àrea de

teix els Pirineus en el nucli més im-

total de parelles presents a Catalunya

distribució potencial de la perdiu xerra

portant dins tota l’àrea de distribu-

durant el període d’estudi, tot remar-

a Catalunya.

ció de la subespècie hispaniensis.

ge que comporta una espècie amb

No obstant això, la regressió de les

les característiques ecològiques de

poblacions de perdiu xerra sembla un

la perdiu xerra. Es conclou que per la

fet general arreu de la seva àrea de

manca de metodologies especíﬁques,

distribució, tal com han corroborat di-

AMENACES O FACTORS
LIMITANTS DE LES POBLACIONS DE PERDIU
XERRA

comportament discret de l’espècie,

versos autors (Novoa, 1998; Semene,

Segons diversos autors, tal com s’ex-

a.

cant, però, la diﬁcultat del mostrat-
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La ploma del pintor: La Perdiu Xerra (I)

Utilització de gossos especialitzats per elaborar els censos de xerra.

posa en l’Atles dels ocells nidiﬁcants de Catalunya, els principals problemes de l’espècie són la pèrdua qualitativa de
l’hàbitat, la introducció a través de repoblacions de material genètic i epidèmies foranes i la sobreexplotació
cinegètica (Lucio et al., 1992; Novoa, 1998; Semene, 1999;
Minuartia, 2000; Minuartia, 2002), tot i que no es pondera
l’efecte de cadascuna d’aquestes amenaces sobre les poblacions de perdiu xerra.
Es posa en evidència, en el mateix atles, que la tendència
regressiva detectada de la perdiu xerra de muntanya a tota
l’àrea de distribució no pot ser motivada per un únic factor
limitant, i que la declaració sobre el paper d’espècie estrictament protegida no garantirà per se la seva preservació (hi ha comunitats autònomes on la seva protecció no

cès. En qualsevol cas, atès els resultats del seguiment de

és capaç de frenar la tendència regressiva).

Lucio et al., 1992, es pot considerar raonable.

En qualsevol cas la perdiu xerra es veu molt inﬂuïda per la

Com és lògic pensar l’extracció per caça no ha d’ajudar

qualitat de l’hàbitat, aspecte que en modela la demogra-

a millorar les poblacions de perdiu xerra, ja que, a priori,

ﬁa (Novoa, 1998). L’hàbitat que selecciona positivament la

suposa un factor negatiu més, tot i que en gran mesura de-

perdiu xerra és aquell que combina zones de matollar de

pèn de la magnitud de l’aproﬁtament. D’aquí que diversos

muntanya amb zones de pastura i evita zones molt obertes

autors proposin una anàlisi acurada de l’efecte de la pressió

o excessivament tancades (Lucio et al., 1992). En el cas de

cinegètica sobre les poblacions de perdiu xerra.

Catalunya, i arreu de l’àrea de distribució de la perdiu xer-

A Catalunya, d’uns anys ençà s’han instaurat mesu-

ra, l’abandonament rural ha comportat l’abandonament de

res de control de la pressió cinegètica a partir de la Reso-

les activitats agroramaderes, la qual cosa ha fet perdre en

lució anual de vedes, com són la instauració d’un nombre

bona part aquest paisatge en mosaic a favor d’un paisatge

màxim de 2

forestal més homogeni. Aquesta situació ha comportat la

captures/caçador/dia i el permís de
caça únicament d’1 dia per setmana.

proliferació d’espècies lligades a hàbitats forestals, com ara

Destaquem, a més, la prohibició de la caça menor quan la

el porc senglar, i la disminució de moltes espècies lligades a

cota de neu baixa de 1.700 m, hàbitat idoni de la perdiu

aquests tipus d’hàbitat, entre elles la perdiu xerra.

xerra.

La introducció d’animals procedents de granja es consi-

D’aquestes mesures, però, se’n desconeix l’efecte, així

dera també un factor més d’amenaça de les poblacions de

com els mitjans que s’han destinat per al seu control sobre

perdiu xerra. Cal tenir en compte l’existència d’una granja

el terreny.

propietat de la Generalitat de Catalunya, al municipi d’Esterri d’Àneu (Pallars Sobirà), l’única amb garanties genèti-

En aquest sentit, a l’Estat francès es va instaurar des de

ques amb subespècies hispaniensis.

1998 la obligatorietat que el caçador omplís un carnet de

Per altra banda, a la comarca de la Cerdanya es van de-

captura per a les espècies de caça menor de muntanya,

tectar animals procedents de repoblació, que no eren de la

cosa que ha permès obtenir informació sobre la magnitud

subespècie hispaniensis, amb el risc que això comporta per

de l’aproﬁtament de perdiu xerra al Pirineu francès (Novoa

a les poblacions autòctones (Minuartia, 2000).

et al., 2008). Al massís del Carlit-Campcardós, a l’Alta Cer-

A l’Estat francès s’han prohibit els alliberaments de perdiu

danya, s’ha instaurat un pla de caça de la perdiu xerra que

xerra a les zones d’alta muntanya dels sis Departaments

implica els caçadors de les diferents associacions en els

pirinencs a ﬁ de preservar les característiques de la subes-

recomptes i ﬁxa un aproﬁtament màxim anual en funció de

pècie hispaniensis (Novoa et al., 2008).

l’evolució de les poblacions. Segons (Novoa et al., 2008) es
tracta d’un exemple a promoure, ja que compromet el col-

Quant a l’explotació cinegètica, la caça de la perdiu xerra

lectiu de caçadors en la conservació d’una espècie emble-

actualment s’autoritza a Catalunya, Andorra i a l’Estat fran-

màtica del patrimoni natural i cinegètic dels Pirineus.
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A Catalunya tenim carnet voluntari de captures des de la
temporada 2012/2013 i obligatori des de 2013/2014; és una
eina molt necessària però que requereix de la col·laboració
dels caçadors.

Els apartats que hauria de contemplar
cadascun d’aquest plans de gestió podrien ser els següents:

PROPOSTES DE GESTIÓ DE LA PERDIU
XERRA A CATALUNYA

- Seguiment de les poblacions de perdiu xerra:

Com és lògic, les diferents propostes que es poden formular

potencialment favorables, determinació de den-

han d’anar encaminades a corregir o minimitzar tots aquells

sitats mínimes, recollida de mostres d’exemplars

factors que tenen una inﬂuència negativa sobre les poblaci-

abatuts (age i sex-ratio), determinació de la neces-

ons de perdiu xerra a Catalunya.

sitat de repoblació, efecte de la depredació...

censos, determinació dels hàbitats de reproducció

En qualsevol cas, una primera proposta hauria de ser uniﬁ- Millores i maneig de l’hàbitat de la perdiu xerra:
programes per instaurar cultius d’alta muntanya,
cremes prescrites, desbrossades...
- Planiﬁcació de les captures: determinar les
densitats mínimes per a l’aproﬁtament per caçar,
ﬁxar la magnitud de l’aproﬁtament en cada cas
i les mesures de control de la pressió cinegètica
pertinents (carnets de captura, dies hàbils, captures per caçador/dia...).
Altres mesures de caire general, que poden ser
eﬁcients per tal de garantir la conservació de
l’espècie i la seva caça sostenible, podrien ser
les següents:
car els criteris de gestió de l’espècie arreu de la seva àrea

- Endegar i/o continuar programes de col·laboració

de distribució a Catalunya, mitjançant la redacció d’un Pla

transfronterera, entre França, Andorra i Catalunya,

Gestió Integral per a la perdiu xerra a Catalunya. Aquest

ja que les poblacions de perdiu xerra són les matei-

pla hauria d’exposar les directrius bàsiques que hauria de

xes, i l’aplicació coordinada de mesures i l’intercanvi

complir la gestió de l’espècie a casa nostra. Un dels aspec-

d’informació i experiències s’entreveuen positives.

tes importants a establir és la delimitació de les diverses
unitats de gestió de l’espècie a Catalunya.

- Crear una comissió de seguiment de la perdiu

A cadascuna d’aquestes unitats de gestió s’hauria de re-

xerra a Catalunya, que reuneixi la Generalitat de

dactar un Pla Conjunt de Gestió Cinegètica, o document si-

Catalunya, la Federació de caça, les associacions de

milar, que uniﬁqués la gestió de l’espècie a les diferents àre-

caçadors locals i d’altres entitats interessades i/o im-

es de caça d’una zona amb les mateixes característiques

plicades en la conservació de la perdiu xerra. Ha de

ambientals. Aquestes zones es podrien correspondre amb

tenir com a objectius potenciar la col·laboració entre

les zones adjacents a les diferents reserves nacionals de

col·lectius implicats a l’hora de dur a terme el segui-

caça i zones de caça controlada, inclosa la Vall d’Aran (amb

ment de l’espècie i informar de manera continuada

competències pròpies sobre caça). Les unitats de gestió es

els diversos col·lectius interessats en l’espècie sobre

proposen en superfícies mínimes de 5.000 ha (Lucio et al.,

l’estat de conservació de la perdiu xerra a Catalunya.

1992)
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La reserva

la reserva
doncs, és procurar que aquest percentatge sigui tan petit
com possible. És un greu error deixar en mans de la fortuna
tota una jornada de caça.
Qui més qui menys, tots els caçadors hem tingut alguna
experiència negativa en relació a la manca de previsió. Personalment, en la meva experiència laboral com a guarda, he
estat testimoni d’algunes situacions enutjoses en les quals
l’abús de conﬁança en la sort ha estat la raó principal del
fracàs. Vet aquí uns exemples clàssics:
Arribar al moment del tret, després de fer un acostament
esgotador a un mascle d’isard a través d’un terreny ple de
rocs inestables i sota les inclemències d’un matí glaçat de
novembre, i comprovar, un cop errats dos trets, que la ﬁxa-

DANIEL OLIVERA
Autor i fotos Daniel Olivera

ció del visor no estava ben ancorada al riﬂe.
Passar dos dies darrere un cérvol que sabem que és el més
valuós de la zona, aconseguir acostar-nos-hi, disparar i fa-

Guarda de Reserva de caça.
Amb una visió d’alçada i amb una motxilla plena de

llar el primer tret; més tard ferir la nostra peça amb el segon
tret, seguir el rastre de sang i comprovar que, quan tenim

dies de caça tractarà temes de gestió, caça de reser-

l’animal a cinquanta metres mirant-nos mentre la sang li va

va, acompanyament a caçadors, modalitats de caça,

regalimant per una cuixa, no podem rematar-lo perquè no

experiències personals… A més, de tant en tant, ens

ens havíem posat un parell de bales més a la butxaca.

sorprendrà amb uns dibuixos fets per ell mateix que

Haver demanat dos dies de festa al cap de l’empresa des-

tracten espècies cinegètiques.

prés de convèncer la nostra parella que aquells dos dies
es quedés amb la canalla per poder pujar al Pirineu a caçar. Haver reservat dues nits d’hotel, haver quedat a les sis

La inevitable inﬂuència
de la sort

del matí amb els guardes de la reserva de caça... i en el
moment de mostrar els papers, tenir el permís d’armes, la
llicència de caça i l’assegurança caducats.
De contratemps d’aquest tipus se’n donen sovint i són la
causa d’un permís malaguanyat o d’una oportunitat perdu-

En l’exercici de la caça hi ha una sèrie de paràmetres o

da d’abatre un bon trofeu.

elements que nosaltres podem controlar i preveure i n’hi ha

Però, per altra banda, també hi ha situacions igualment em-

d’altres que no, com ara la sort i la meteorologia.

pipadores que no es poden preveure i tant sols es poden

Un bon caçador és una persona previsora, que sap antici-

imputar a la mala sort. En aquest sentit tenim tot el ventall

par-se als esdeveniments i intenta evitar imprevistos d’últi-

d’incidents relatius a la meteorologia, com ara els bancs de

ma hora. Hi ha poques coses que podem deixar a l’atzar.

boira, els cops de vent sobtats que porten la nostra “aro-

Però, malgrat tots els nostres càlculs i mesures de previsió,

ma” directament als narius de l’animal que volem sorpren-

malgrat la cura en els preparatius i la dedicació esmerçada

dre, les tronades a mig matí... sempre justament quan hem

a deixar-ho tot ben organitzat, sempre hi ha un percentat-

aconseguit arribar a una distància prou adient de la peça

ge de l’èxit de la cacera que depèn de la sort. La qüestió,

de caça.
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Arribar al moment del tret i comprovar, un
cop errats dos trets, que la ﬁxació del visor
no estava ben ancorada al riﬂe.
També hi ha totes les circumstàn-

beure massa abundant. Les ressa-

a disparar, passa el camió de les es-

cies vinculades a la salut: els desa-

ques matinals causades per les llar-

combraries.

gradables mals de ventre típics dels

gues sobretaules de la nit anterior. En

Tenir la sort de localitzar una bona

caçadors poc habituats a l’alçada o

ﬁ, la llista és extensa i donaria matèria

peça, acostar-nos-hi prudentment ﬁns

a l’aigua massa pura de les nostres

per a un parell d’articles.

a situar-nos a una distancia adient i

muntanyes.

La mala sort pot arribar a assolir límits

disparar un tret perfecte que fulmina

Els sobtats mals de queixal. Els incò-

realment absurds, com ara:

el nostre mascle. L’anem a cobrar amb

modes refredats provocats per l’aire

Localitzar i acostar-nos a un cabirol

un sentiment de felicitat incomparable

condicionat de l’hotel o el cotxe. Els

que pastura en una petita feixa a pocs

i... comprovem que el projectil ha im-

imprevisibles atacs de gota d’alguns

metres de la carretera del poble i, just

pactat al bell mig del crani i el trofeu ha

caçadors amants del bon menjar i el

en el moment en què ens disposem

quedat tot esmicolat.
Cinegeticat
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La cèlebre situació espantosa en què una colla de boletai-

També és típica aquella situació, durant una espera de ca-

res cridaires ens esguerren la cacera.

birol en època de zel, amagats entre mates punxents al

El comportament i l’instint dels animals també provoquen

marge d’un camp. Decidim utilitzar el reclam, i el mascle

sovint situacions irritants de mala sort en el seu estat més

ens apareix per darrere.

pur. Citaré alguns exemples:

En ﬁ, d’incidents d’aquest tipus n’hi ha molts i, a mesura

Quantes vegades ens hem quedat amb cara de babaus

que anem ampliant la nostra experiència cinegètica, anem

quan, després d’hores esperant que un mascle d’isard

acumulant més peripècies d’aquesta mena.

ajagut s’incorporés, de sobte es posa dempeus, arrenca a

La sort sempre pot donar-nos fortuna en la cacera, però

córrer per empaitar un altre mascle i desapareixen tots dos

malament anem si hi hem de conﬁar massa; normalment

carena enllà... i no tornen mai més?

la sort es transforma en dissort i l’efecte és contrari a les

O bé, una matinada boirosa de setembre en una zona de

nostres espectatives.

bosc tancat, ens acostem a un cérvol guiats pel seus brams

La sort és un fet inherent a l’activitat cinegètica i en depèn

en una pineda i quan ja som a poca distància, l’animaló dei-

en bona mesura l’èxit o el fracàs d’una jornada

xa de bramar.
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L’escola de gos

l’escola
canviat molt, tant en la seva morfologia com en la seva forma de caçar. Per exemple, en el bretons actuals hi ha línies
en què tenen molt més recorregut que els bretons d’abans,
mostres més fermes i més potència olfactiva. Avui dia no
tenen res a envejar als anglesos.
Per això si desitgem un bretó, que el vulguem per caçar, només per portar tords o coloms, no podrem anar a les línies de
bretons de competició, hem de buscar bretons amb menys
nervis, menys recorregut i que s’adaptin millor al cobro.

MIQUEL BENÍTEZ

També tenim altres continentals, com ara els perdiguers en
tota la seva variació, i també hem de tenir en compte els

Caçador i ensinistrador de gossos de caça.

labradores i els spaniels. Aquests últims donen molt bons
resultats en aquest tipus de caça.

Anem a buscar un cadell
Companys, començarem el nou curs amb l’adquisició d’un
cadell o bé amb una munta nostra, ja que aquesta munta la
faríem amb la màxima consciència per intentar apropar-nos
al nostre gos ideal.
Dividirem en dues línies, anglesa i continental. La línia anglesa comprèn normalment gossos amb més recorregut i
més independents i amb un caràcter molt més fort. Gossos
morfològicament més llargs i amb bones angulacions posteriors.
La línia continental comprèn gossos més polivalents, cacen
més a prop del caçador i són més fàcils de dominar en els
ensinistraments, però s’ha de tenir en compte que els gossos d’avui dia no són com els d’anys enrere, sinó que han
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de gos
Qu
Que estigui en una zona amb una

amb mostres molt fermes i que esti-

tem
temperatura ideal i que tingui el

guin adaptats a aquest tipus de ter-

te
temps de sol diari, a la vegada

renys.

qu
que el socialitzem tant com pu-

Tenir en compte aquestes caracterís-

g
guem, amb les persones i amb

tiques a l’hora d’adquirir un cadell, ja

a
altres gossos. I així podrem es-

que les despeses són moltes i el temps

tar il·lusionats amb el nostre

a invertir també, ferà que no ens troba-

cadell i imaginar com serà en

rem que quan el gos tingui una certa

un futur davant de la caça, en

edat no sigui del nostre gust.

Els anglesos, pòinters i set-

posar ttotes les il·lusions en ell, ja que

És important que el cadell tingui bona

ters, són gossos amb molta mentali-

almenys hem fet tots el passos perquè

angulació i que estigui dins de l’estàn-

tat i amb molt més recorregut, gossos

el dia de demà ens faci gaudir, tant co-

dard de la seva raça.

que ens costarà una mica més el seu

brant tords sense deixar res al camp

Si volem cadells que el dia de demà

ensinistrament, per aquesta força i ca-

com traient ànecs d’un aiguamoll, ca-

tinguin recorregut, escollirem cadells

ràcter, amb moltes més ànsies de ca-

çant en canyissos o posant perdius,

més llargs, gossos vius, amb bon ca-

çar. Són gossos més adaptables a la

gaudirem amb ells en els boscos de la

ràcter, que no siguin porucs i que ja de

caça de la perdiu o la becada i la caça

nostra Catalunya a la becada.

cadells demostrin bones aptituds per

en alta muntanya.

a la caça.

aquesta tasca que duen a terme els

Quan adquirim un cadell hem de cercar que
el seus pares i ancestres
siguin gossos de caça, per

clubs d’aquestes races, que han fet una

exemple, si volem un cadell per a la

ja recordada dels clubs i dels criadors,

gran tasca amb les proves de treball.

becada, veurem la seva mare caçar i

que amb la seva bona feina han creat

Quan ja tinguem el cadell a casa, el

si és possible el pare, observarem que

línies molt aptes per a la caça. No hem

més important és donar-li una bona

els pares tinguin el que ha de tenir un

d’envejar res d’alguns gossos de fora

alimentació pel bon desenvolupament

gos de becades, perquè així pugui

de les nostres fronteres.

q
transmetre a aquests
cadells aquest

El pròxim article anirà dedicat a la ma-

Totes aquestes races són molt interessants i aptes per a la caça, gràcies a

mental i físic.

insti
instint de caça.

Avui dia tenim un ventall molt ampli
de races, totes aptes i amb línies molt
ben deﬁnides, gràcies a la gran feina

nera de testar un cadell i poder veure

Si anem a

les seves actituds naturals davant de

caçar

en

la caça, com introduir-lo en la mostra

m u n t a nya

i així poder valorar què tenim entre

necessitem

mans, amb uns petits trucs que li fa-

gossos que

rem al cadell, i així podrem observar i

els pares si-

valorar el seu nas i el seu estil.

guin gossos

Espero que amb aquest article us hagi

q
que

resolt alguns dubtes o simplement re-

cacin

e
en alta munttanya,

cordar coses que ja sabíeu.

amb

immensos

Us espero al pròxim article. Una abra-

re
recorreguts,

çada a tots
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SERRACANYA

Paradís del Caçador

Estem al servei dels caçadors des de 1989, a Serracanya sempre es caça i és ideal per entrenar als cadells i
fer córrer els gossos adults. Disposem de més de 1400 has. i estem oberts tot l’any menys Nadal i Cap d’Any!
Serracanya és molt més que un vedat intensiu, a Serracanya el caçador troba tot allò que necessita:
- Camp de tir al Plat de sempre: 17 plats a 2’5€
- Camp de tir al Plat Nou: 25 plats a 5€
- Zones de caça individuals o en grups.
- “ojeos a la carta”
- Recorregut de caça: 6€
- Classes particulars o en grup de tir impartides per Marcelo Clavero.
- Camp de tir amb arc: amb movioles, nòria, dianes volumètriques, tir al plat amb arc,... a un preu de 15 € per persona i
dia per usar les instal·lacions.
- PAINT-BALL (boles de pintures): disposem de tot l’equip
necessari i de diferents escenaris per realitzar l’activitat.
Opció A: Partida + esmorzar per 30 €
Opció B: 2 Partides + esmorzar + Dinar per 50€
- Poblat Medieval: Un escenari espectacular enmig del
bosc, amb serveis de l’època i destinat a grups que vulguin
passar una bona estona o una estada més llarga i viure com
es feia abans, recreant-se en la història! El lloguer del camp
és de 5€ per jugador i dia.
- AIR SOFT: en diferents escenaris, una aventura inoblidable.
El lloguer de l’escenari és de 5 € per jugador i dia.
- Despedides de solters/es, Festes d’aniversari, Dinars Familiars, Allotjament...
... i tot allò que et puguis imaginar, només ho has de consultar. Fem el servei a la carta perquè quedis satisfet!

Obert a partir de les 7:30 del matí
UBICACIÓ
RESERVES: 938 230 100 – 938 230 073
Perdiu 9’95€

Àrea intensiva: 608 609 641

Conill 10’00€

Pep: 607 996 218

Faisà 12’00€

Amadeu: 666 545 380

Guatlla (depèn de quantitats, de 1’32€ a 2’10€)

coto@serracanya.com

PREUS DE PECES:

Colom 2’50€
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pep@ serracanya.com

www.serracanya.com

2 escenaris espectaculars al bell mig
de la natura...

...on es pot viure com abans i
on la imaginació no té límits.

ideal per a grups i per passar
una estada diferent!

Demana informació i elabora
la teva pròpia aventura.

CALENDARI ENGEGADES GENERALS
TEMPORADA 2014-2015
8 i 9 de novembre / 7 peces + esmorzar / 75 €
6 i 7 de desembre / 7 peces + esmorzar / 75 €
10 i 11 de gener de 2015 / 7 peces + esmorzar / 75 €
7 i 8 de febrer / 7 peces + esmorzar / 75 €
7 i 8 de març / 10 peces + esmorzar + dinar + sorpresa / 110 €
21 i 22 de març / 10 peces + esmorzar + dinar + sorpresa / 110 €

www.serracanya.com

L’art de rastrejar

l’art de
El perquè del gos de sang

com a mitjà per evitar el seu patiment i que es perdin sense sentit
carn i trofeus.
L’Associació està inscrita en el registre d’associacions del Minis-

Cada temporada durant les caceres es deixa un gran nombre

teri de l’Interior d’Espanya, té a efectes pràctics caràcter suprana-

d’animals ferits al bosc, condemnats a una mort lenta i cruel. De

cional, amb socis a Espanya, Portugal, Andorra i França. Un dels

mica en mica els caçadors van prenent consciència del problema

seus socis fundadors, Félix Peláez, va ser l’anterior delegat per

i intenten evitar que aquest lamentable fet es produeixi.

Catalunya ﬁns a la seva mort el gener passat.

Fruit d’aquesta preocupació, fa uns anys es va crear AEPES (Associació Espanyola del Gos de Sang. www.aepes.es), la qual es

Quins són els objectius d’AEPES Catalunya?

troba compartimentada en delegacions territorials per autonomi-

Els objectius reﬂectits en l’acta fundacional d’AEPES són vàlids

es, donada la diversitat de lleis de caça i ordres de vedes exis-

per a tots els territoris:

tents.

• Sensibilitzar els caçadors sobre la necessitat d`utilitzar gossos
de sang, per tal de minimitzar el nombre d’animals ferits que es
perden cada any.
• Formar els conductors de gossos de sang, proporcionant-los
suport durant l’entrenament i durant el rastreig.
• Defensar el rastreig d’animals ferits amb gossos de sang davant
les administracions, estaments i organismes responsables de la
caça al nostre país, amb la disciplina complementària a l’acció
de caça; contribuir a una millor gestió dels territoris de caça i a la
promoció d’una caça ètica i respectuosa.
• Aprofundir en el coneixement de l’art de rastrejar amb gossos,
ja que forma part de la nostra cultura cinegètica des d’abans del
segle XVII.
Quines accions duu a terme AEPES Catalunya per aconseguir aquests objectius?

Durant una sèrie d’articles, el delegat territorial de Catalunya

Intentem fer-nos presents en ﬁres de caça per apropar el rastreig

José Ignacio Cenizo, apassionat rastrejador i conductor acreditat

als caçadors. Així mateix, estem a disposició de federacions, as-

d’AEPES, ens aproparà al rastreig amb gossos de sang, intentant

sociacions i organismes de caça i oferim cursets d’iniciació al ras-

sensibilitzar aquests lectors del compromís que hauríem d’adqui-

treig, totalment gratuïts.

rir cada vegada que disparem sobre un senglar, cérvol o cabirol,

En els darrers anys hem col·laborat activament amb la Represen-

i de les pautes a seguir per minimitzar el nombre d’animals ferits

tació Territorial de Barcelona de la Federació Catalana de Caça

que es perden al nostre territori.

impartint seminaris de rastreig i jornades de rastreig per a joves.
De la mateixa manera, l’any passat i en col·laboració amb l’RTB

José Ignacio, què és AEPES?

de la FCC i el Departament de Medi Natural de la Generalitat es

L’Associació Espanyola del Gos de Sang AEPES és una associa-

va impartir un curs complet de rastreig a la reserva del Cadí-Moi-

ció de caçadors compromesos amb la recuperació d’animals de

xeró a un nodrit grup d’agents rurals.

caça ferits mitjançant la utilització de gossos de rastre de sang,

En línia amb l’anterior, aquest any hem estat a la ﬁra del caçador
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rastrejar
Iñaki, delegat d’AEPES a Catalunya, amb el Subdirector d’activitats cinegètiques de la Generalitat, el Sr. Jordi Ruiz

d’Alguaire (Lleida) i a Folgueroles (Barce-

Ens estem trobant amb entusiastes rastre-

en endavant la documentació necessària

lona).

jadors i futurs rastrejadors que veuen en

per rastrejar.

En l’àmbit intern celebrem regularment

aquesta activitat una manera de gaudir del

trobades de socis en què ressolem rastres

treball d’un gos ben entrenat i de multipli-

Quins avantatges té ser rastrejador AE-

d’entrenament i orientem els nous socis

car les sortides de caça, sense oblidar la

PES i requisits per ser-ho?

en la preparació dels seus cadells per tal

vessant ètica i de suport al col·lectiu ca-

El major avantatge és estar inclòs en un

d’augmentar el nombre de rastrejadors en

çador.

grup dinàmic de caçadors que ofereixen

les nostres ﬁles.

D’altra banda, encara resta molta feina de

suport a la formació i un cop aconseguit

conscienciació. Per exemple aconseguir

ser reconegut com a equip rastrejador

Cal el desenvolupament del rastreig a

que sistemàticament es registrin tots els

després de superar unes proves d’aptitud,

Catalunya?

trets realitzats, i que s’apropi el caçador on

ser publicitat i cridat per rastrejar. Després

És imprescindible. Hem de tenir en comp-

era la peça en el moment del tret i veriﬁcar

de l’entrenament, el que més li val a l’equip

te que els organismes internacionals de

que efectivament va ser o no un tret errat.

gos-conductor són les sortides reals, en
què es va acumulant experiència i efecti-

gestió de caça consideren que al nombre
total d’animals abatuts cal sumar-hi un 6%

Quina és la situació legal del rastreig a

vitat. Formar part d’ AEPES proporciona

més que es perden ferits i moren sense

Catalunya?

moltes més oportunitats de rastreig.

aproﬁtament. A Catalunya, amb gairebé

El Departament de caça i aproﬁtament

Les proves de capacitació mereixen un

39.000 animals cobrats cada any, se’n

cinegètic de la Conselleria de Medi Am-

desenvolupament més ampli.

perden al voltant de 2.340. Ni des del

bient de la Generalitat de Catalunya s’ha

punt de vista del gestor del territori ni des

mostrat molt sensible amb el rastreig de

Què són les ﬁtxes de rastreig? Per què

de l’ètic és assumible tanta pèrdua sense

peces de caça ferides, com a mitjà per

serveixen?

intentar minimitzar-la.

evitar patiments innecessaris, i inclou a

Tots els rastrejadors d’AEPES fem una ﬁt-

L’eina a emprar és la conscienciació del

totes les autoritzacions especials (aguaits,

xa de cada rastreig que realitzem, la qual

col·lectiu caçador i l’ocupació gradual de

precintes cabirol, actuacions per danys)

serveix d’estudi sobre nombre d’animals,

gossos de sang.

l’autorització per rastrejar dins les 24 ho-

espècie, armes i calibres. Aquestes dades

Quina acollida ha tingut AEPES al col-

res següents a l’acció de caça, portant

ens donen suport en la nostra tasca de

lectiu de caçadors catalans?

una arma de foc per rematar. Detallarem

divulgació davant dels organismes resCinegeticat
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ponsables de la caça. Cada any AEPES

o de terreny amb bardisses. És un repte

elabora un registre de rastrejos amb les

al qual t’enfrontes amb el teu gos i exigeix

dades de l’any anterior per províncies, co-

molt de l’equip. També cal ressenyar que

munitats autònomes, tipus d’armes i mo-

tenim una mitjana d’èxit del 54% i que en

dalitats de caça que són molt signiﬁcatius.

un terç de les ocasions es produeix rematada perquè l’animal encara és viu. En una

Qui pot ser rastrejador?

paraula: APASSIONANT! Qui ho provi se-

Qualsevol caçador amant del treball dis-

gurament s’hi enganxarà.

bona progressió en el nombre de rastrejos.

compte perquè rastrejar genera molta

És cert que no cobreu per rastrejar?

Quina és l’anècdota més curiosa que se

adrenalina, sempre constitueix un repte i...

L’AEPES és una associació sense ànim de

us ha presentat?

enganxa.

lucre, i per tant no es cobren mai els ras-

Un rastreig a una búfala a Girona. S’havia

Exigeix una bona condició física.

trejos. Bé, és veritat que s’admeten peti-

escapat d’una granja de búfales empra-

tes propines per sufragar el combustible si

des per fer formatge mozzarella amb la

Quants rastrejadors farien falta a Cata-

cal desplaçar-se lluny, però pel rastreig en

seva llet, la va atropellar un camió i l’animal

lunya?

si, amb una encaixada de mans ens do-

va fugir muntanya endins. El gos Baviera

Farien falta un mínim de 2 a 5 rastrejadors

nem per pagats.

que la va trobar no sabia què fer davant

ciplinat amb els gossos. Cal anar amb

tanta muntanya de carn.

per comarca per elaborar una bona xarxa i
cobrir tot el territori.

Quants animals porteu recuperats?
En els cinc anys que portem confeccio-

Quins animals podeu rastrejar?

Per què rastrejar és tan emocionant?

nant ﬁtxes (vam començar només 2 ras-

Qualsevol que hagi donat una mica de

Perquè cada trucada de rastreig sempre

trejadors), els rastrejadors de Catalunya

sang o algun indici en el tir per poder co-

és diferent i mai fàcil. Sempre ha plogut

hem fet 140 rastrejos, amb 75 animals

mençar, tant se val l’espècie, cérvol, cabi-

molt, o es tracta d’una zona impracticable,

recuperats. Estem enlairant i esperem una

rol, llop, búfal. També en atropellaments

Bar - Restaurant
els caçadors
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Rastrejant la genètica

rastrejant la
genètica
va intentar millorar la solidesa d’aquests gossos: els seus,
eren més alts i amb les cames rectes i eren els precursors
de la grand basset d’avui. El seu famós gos Royal Combatent és un bon exemple de la qualitat dels seus gossos en
el canvi de segle, en què va guanyar el Premi d’Honor de la
République. A partir de ﬁnals de 1890, i després al ﬂorent
segle següent, la raça va fer enormes progressos en la família Dézamyon; la natura i el tipus de les varietats Gran i Petit
estaven fermament deﬁnits i establerts. El nom Dézamy és
pràcticament sinònim de BGVS a França, on la família es va
establir en tres generacions de la raça, van formar el Club
du Griffon Vendéen, van escriure les normes deﬁnitives i van

ALBERT POU VILARÓ / Enginyer Tècnic Forestal.

servir contínuament com a presidents de l’entitat a partir de

Imatges: Xavier Mateo Pérez

1907 ﬁns a 1985. En aquest moment M. Renaud Buchees
es va fer càrrec de la presidència, i el 2010 va lliurar la pre-

Frase important:

sidència a M. Christian Oustrieres. (Text: Club del Basset

“Dins d’una mateixa raça podem trobar diferents línies ca-

Griffon Vendéen).

çadores o genètiques”.

Petit Basset Griffon Vendéen: el nom es tradueix seguidament. Petit (petit), Basset (baix), Griffon (ﬁls de pèl) i

Petit Basset Griffon
Vendéen

Vendéen (regió francesa). Per deﬁnir aquest gos, consultem
Daubigné Pau que va escriure això: “No és un Petit Vendéen
simplement per reduir l’altura, sinó un Petit Basset reduït
harmoniosament de les seves proporcions i volums, i natu-

Origen: Francès amb dues varietats. És una de les va-

ralment dotat de totes les qualitats morals que pressuposen

rietats de gossos petits de caça francesos i el seu origen

la passió per la caça”. Un lot de Petit Basset va guanyar la

es remunta al segle XVI. Originàriament només hi havia una

primera edició de la Copa de França sobre conill. És un gos

mida o estàndard de BGV, que avui dia es veuria com una

petit, de 34 a 38 cm a la creu, i vigorós, amb un cos lleuge-

barreja entre un PBGV i GBGV. Van aparèixer amb l’altu-

rament llarg. La cua la porta amb orgull, de pèl dur i llarg,

ra d’un Petit però amb un cap llarg, un cos llarg, pesat i

sense exagerar. Cap expressiu, amb orelles ben formades

amb les potes davanteres sobretot tortes o mig tortes, amb

i no molt llargues amb tirabuixó i amb pèl llarg, ﬁxat sota

l’aspecte aspre revestit dels basset hounds, sense la pell

la línia de l’ull. Manifesta un caràcter de diable al bosc i

ni arruga extra. Havia estat una pràctica comuna creuar el

d’àngel a casa, aquest és el Basset. És un caçador apassi-

Grand i el Petit, per la qual cosa no era estrany trobar GBGV

onat, aspecte que desenvolupa des d’una edat ben jove, i

en ventrades de PBGV o almenys amb les característiques

és utilitzat per obeir. És l’auxiliar perfecte del caçador amb

signiﬁcatives. En teoria aquesta pràctica es va aturar a

escopeta als territoris de grandària moderada, especialista

França el 1972 i va ser prohibida oﬁcialment pel Club fran-

del conill, encara que cap altre cap de caça no se li resis-

cès el 1977. Els criadors d’avui dia donen gran importància

teix. (Text: Club del Griffon Vendéen).

a la mida i el tipus. Va ser el Comte Christian d’Elva el que
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Grand Basset Griffon Vendéen:

matolls. És un mestre de l’ordre.

prima, etc...

el seu nom es tradueix seguidament;

(Text: Club del Griffon Vendéen).

Una altra raó és que un gos de raça ja
és adequat a un tipus de caça; en el

Grand (gran), Basset (baix), Griffon (ﬁls
de pèl) i Vendéen (regió francesa). És

L’ENTREVISTA DEL MES AMB...

nostre cas ens hem decidit pels petits

un gos que deriva, com tots els bas-

Xavier Mateo Pérez de 37 anys, ﬁll de

bassets, ja que creiem que és una raça

sets, de gossos de mida superior, en

Puig-reig (Berguedà), gran aﬁcionat a

de les més adients per a la caça del

aquest cas dels grans griffons. És lleu-

la caça i a tot allò que relaciona el bosc

conill.

gerament allargat, té les cames rec-

amb el món rural. Té la raça Petit Bas-

tes, una construcció de basset i no ha

set Griffon Vendéen des de fa catorze

Com vas conèixer aquesta raça?

de donar l’aspecte d’un petit briquet.

anys; el primer exemplar el va adquirir

A casa meva hem sigut sempre caça-

S’entén que per caçar una llebre amb

a León l’any 2000, una femella. Des-

dors, cansats de tenir gossos de totes

gossos havien de ser gossos de cer-

prés va anar ampliant la canilla esco-

mides de tots colors i amb unes carac-

ta grandària, així es va ﬁxar l’altura

llint entre les diferents línies, particu-

terístiques molt diferents a l’hora de

Avui dia és
utilitzat per a la caça amb
escopeta i és apte per caçar tots els animals de caça
de pèl, des del conill al senglar. Un lot de Grand Basset va gua-

larment les de menys pèl, i els tipus de

caçar. Vam decidir, el meu germà Pol

colors, el blanc i taronja, ﬁns arribar

i jo, de trobar una raça que ens anés

avui dia que té nou exemplars. Caça el

bé per a la caça del conill. Així vam

conill i la llebre a Puig-reig.

començar a visitar ﬁres, mirar llibres

Per què un gos de raça i no un gos

amb caçadors, especialment del nord

nyar la 5a Edició de la Copa d’Europa

creuat?

d’Espanya, on sembla que allà és mes

sobre llebre. És l’assistent perfecte per

Doncs bàsicament un dels principals

coneguda aquesta raça, i ﬁnalment

al caçador amb escopeta als territoris

motius és que des del moment que

ens vam decidir per els petits bassets.

de grandària moderada, el més ràpid

tens un tipus de raça ja saps com et

de tots els bassets, tenaç, valent i una

sortiran els gossos, com caçaran, el to

Perquè has triat el PBGV?

mica tossut. Ha de ser ensenyat des de

de veu, el caràcter... en ﬁ, una sèrie de

Buscava una raça que s’adaptés al ti-

molt jove a retornar i el seu entrenament

característiques que generalment no-

pus de terreny en què cacem. Neces-

implica voluntat i sancions, tot i això no

més els gossos de raça poden aportar.

sitava gossos amb molt empait, bona

serà rancorós. El seu comportament és

En canvi els gossos creuats no saps

veu, valents, dinàmics i fàcils de portar

ràpid, bona veu, un apassionat caçador

mai si sortiran amb les característi-

en l’acte de la caça.

i valent i li agrada caçar en esbarzers i

ques del pare, la mare, veu grossa veu

Malauradament el nostre terme va ser

al voltant dels 43 cm.

de caça, vídeos de caceres i contactar

Rastrejant la genètica: Petit Basset Griffon VENDÉEN

o han perdut el rastre, tornen de seguida al gosser, et fan
unes festes i tornen a buscar un altre conill. Són gossos que
podries caçar tot el dia amb ells.
Com milloraries, si s’escau, la genètica dels teus gossos?
Crec que tot sempre és millorable, però en el meu cas estic
molt content amb la línia de gossos que tinc, m’aporten el
que els demano, passo molt bones estones amb ells i crec
que dels meus gossos no canviaria res. Són gossos ràpids,
generalment obedients, no són excessivament peluts, que
personalment no ens agrada la línia que existeix amb molt
de pèl, i a l’hora de carregar la canilla al remolc un cop ﬁnalitzada la caça no tenim cap problema.
A quina edat i com inicies els cadells?
Ja que m’agraden tant el gossos, miro sempre d’estar totes
afectat pels grans focs de la Catalunya central de l’any 1994

les hores possibles amb ells, quan disposo de cadells, a

i, en conseqüència, actualment la vegetació és molt espessa,

partir dels 3 mesos hi tinc contacte cada dia perquè m’aga-

dura i difícil de transitar. Aquest motiu també ens va abocar

ﬁn conﬁança i reconeguin la meva veu. A partir dels 4 me-

a escollir aquesta raça, ja que es desenvolupa molt bé en

sos començo a ensenyar-los algun conill ﬁns als 6 mesos,

aquests terrenys; pel fet de ser gossos de talla petita es mo-

sempre tenint en compte de no avorrir al cadell; amb això

uen amb facilitat pels llocs bruts i amb la seva densitat de pèl

vull dir que el contacte amb el conill ha de ser de curta du-

no es punxen tant ni tenen tantes ferides de les bardisses o

rada, així el cadell sempre queda amb ganes de tornar-hi, i

dels arços.

a continuació els introdueixo amb algun gos adult que els
anirà portant i guiant al bosc amb conills salvatges.

Descriu la manera que tenen de caçar?
Com us he comentat són gossos valents, nobles i afectu-

Com ha de ser el teu equip de gossos preferit?

osos. Tenen un caçar molt maco, t’acompanyen en tot mo-

L’equip de gossos ideal seria una canilla formada per 6 o 8

ment sense deixar de caçar, no són gossos que facin el

gossos caçant a prop, obedients, incansables i en el mo-

rastre, en el moment en què sents que “piquen” la fresa no

ment de llevar la peça que hi tinguin una gran obsessió i

triguen gaire a llevar el conill. Un cop un gos lleva un conill,

mirar de no perdre-la, ja que valoro mes l’empait que el fet

la resta de canilla corre a ajudar-lo en l’empait, que es pot

de llevar-la. Bàsicament és amb el que caço ara, tots els

allargar més de vint minuts i es caracteritza pel gran volum

gossos de la mateixa mida, colors blancs i taronges, una

de veu i l’obstinació de seguir el conill. Un cop abatuda la

gran veu, un equip compacte i agermanat.

peça o que l’hagin perdut, tan sigui perquè s’ha encauat
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En el meu cas, com a defecte d’aquesta raça, us podria
comentar que són gossos que necessiten sortir pràcticament cada setmana, ja que augmenten el seu pes i volum
amb molta facilitat. Com a virtut, diria que són gossos molt
entregats, encara que sembli que estan cansats o que no
poden més, en el moment que un gos de la canilla lleva un
altre conill treuen força d’on sigui per donar-li caça.
Ets d’alguna associació, club, federació... i en què et
beneﬁcia?
No sóc de cap associació ni club. Sóc un caçador com
molts de vosaltres, vinc de pare caçador i avis caçadors,
ho porto a la sang com se sol dir. Tot i que he de dir que
m’agradaria formar part d’alguna associació de petits basset aquí a Catalunya. Crec que seria molt beneﬁciós per
Creus que ha d’anar lligada la morfologia i la qualitat de

poder donar a conèixer aquesta raça.

caça del gos?
Crec que sí, ja que és el que es busca en un gos de raça: que

Si haguessis de triar una altra raça, quina tindries i per

tingui les qualitats idònies per realitzar la caça i que entri dins

què?

un marc o sèrie de normes o característiques d’una raça en

Bé, seria difícil ja que estic enamorat de aquesta raça i he

concret. Això no vol dir que un gos que tingui algun defecte

tingut diverses races per a la caça del conill i cap m’ha apor-

morfològic com ara orelles mes curtes, diferent mida, etc.,

tat els resultats que he tingut amb els petits basset, però
si arribés el cas que hagués de bus-

no serveixi per caçar. Però un criador
sempre buscarà la perfecció tan morfològica com en qualitat de caça.
Digues defectes i virtuts de la raça?

són gossos que sorprenen molt, nobles i
gens problemàtics i us
faran gaudir de la caça

Jo no diria defectes o virtuts, tot va en

car una raça alternativa, crec que seria el basset lleonat (Basset fauve de
Bretagne), perquè te unes característiques molt similars als petits basset,
talla, densitat de pèl, veu, etc.

funció del que es vol, és a dir si vols un tipus de gos que
marxi més o que faci més el rastre, que caci a prop o lluny,

Vols afegir alguna cosa?

que empaiti molt o que llevi més. Hem de ser conscients

Doncs sí, voldria dir que tothom que estigui dubtant d’ad-

que cada raça és diferent i que una t’aportarà unes avan-

quirir un petit basset per introduir-lo a la seva canilla, que

tatges sobre una altra raça, però aquesta altra raça ho

no s’ho pensi, són gossos que sorprenen molt, nobles i

compensarà d’una altra manera. Tot es trobar la raça que

gens problemàtics i us faran gaudir de la caça

més s’adapti a les teves necessitats o al tipus de terreny.

Fets de caça

fets de caça
LES ESPERADES
BECADES
Quan la climatologia seguia una pauta normal de comportament, les quatre estacions estaven ben marcades, a l’estiu feia calor, a l’hivern fred, i les dues estacions intermèdies
marcaven un pas progressiu de la calor al fred i del fred a la
calor.
Les primeres gelades, parlo del Prepirineu, solien coincidir
a la primeria de novembre, i era per aquestes dates que es
produïa l’arribada de les primeres becades a casa nostra,
quasi sempre antecedint un temporal del nord.
En l’actualitat, sentim, veiem i sofrim que el temps està ben
desballestat. És indubtable que el canvi climàtic que ens
anunciaven els meteoròlegs ha arribat; què l’ha provocat? el

MIQUEL SERRA CORNET

forat en la capa d’ozó, l’efecte hivernacle que s’ocasiona per
la utilització d’una sèrie de gasos que fan com una pantalla
que no deixa sortir la calor a l’espai exterior. Serà per qualsevol d’aquests motius, tots dos, i ﬁns i tot d’algun altre; la
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qüestió és que el canvi climàtic el tenim

car al senglar.

S’acosta, amb permís del canvi climà-

aquí.

Els que avui dia es dediquen a la caça

tic, el fred; tret de sortida pels que us

Com ha inﬂuït el canvi a les becades?

de la becada, tant els veterans com els

dediqueu a aquest ocell enigmàtic que

Jo diria que si abans la seva arribada

nouvinguts, no tenen res a veure amb

ve del nord. Espero i desitjo que aquest

es produïa generalment en una sola

els de l’esquella al gos d’abans. Aquest

any triï les nostres terres per hivernar i

onada que es repartia més o menys per

tipus de caça s’ha tecniﬁcat tant o més

us faci gaudir molt.

tot el territori, actualment es van produ-

que moltes altres.

No he estat pas un caçador de becades,

int petites arribades en llocs concrets.

Els primitius caçadors de becades po-

les he caçat com a subproducte quan

N’entren a l’Empordà, i no ho fan ni al

saven la campaneta al gos per, quan el

empaitava les perdius. Me’n recordo

Ripollès, ni a Osona, etc. Abans de Tots

soroll d’aquesta s’aturava, saber que

de la primera que vaig abatre. Caçava

Sants, hi ha llocs que ja se’n troben i

el gos estava parat. Avui en dia els po-

amb un meu company, en Quirze de la

n’hi ha d’altres que es pot retardar la

sen uns collars amb uns artefactes que

Rovira, que tenia una gossa molt bona

seva arribada ﬁns als volts de Nadal.

xiulen quan el gos para, uns altres amb

per a la ploma -una pòinter anomenada

Anys enrere, podríem parlar de mitjan

GPS, que saben les coordenades o el

Flor- en una zona prop de Sant Quirze

segle passat, caçadors que es dedi-

lloc exacte on es troba el gos segons

de Besora: Bescanó. La jornada havia

quessin a la becada eren comptats, ja

el plànol de la zona, el recorregut que

començat bé; havíem trobat un vol de

que els que es dedicaven a la ploma,

ha fet, a quina distància el tenen, etc...

perdius i per sort, jo ja l’hi havia causat

l’abundància de perdius els tenia ben

Fins i tot hi ha un tipus de collar, que

dues baixes, encara anàvem buscant

ocupats. Ara, pel fet d’anar desaparei-

no sé si s’utilitza gaire en aquesta caça

les supervivents en uns llisos entre uns

xent la pota roja de les nostres contra-

però si en d’altres, que n’hi diuen d’en-

camps i el bosc de pins que pujava per

des, els que només es dedicaven a la

sinistrament i que serveix per quan el

la baga. El gos para, surt l’ocell del nas

perdiu es van anar especialitzant a la

gos s’allunya massa o empaita algun

del gos, el deixo guanyar la distància

caça de la becada. Va passar bastant

animal que no ha d’empaitar, mitjan-

prudent i tombo d’un tret encertat. La

el mateix quan en desaparèixer els co-

çant una enrampada l’adverteix que fa

sorpresa va ser meva en veure quin

nills, els caçadors de “pèl” es van dedi-

una cosa mal feta.

animal el gos entregava al seu amo.

Desembre de 1966. Primera becada de la meva vida, amb tres perdius.
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Fets de Caça: Les esperades becades

Bon matí dalt del Pla del Revell, tres becades amb el gos Tom.

Arribant de tornada al 4x4 de l’època amb una bona cacera: dos tudons i tres becades.

Les havia vist fotograﬁades però mai

indret, lloc on hi solien tenir tirada, se

marxar. El problema era que només la

al natural. Recordo el tip de mirar-la tot

n’hi van quedar moltes a hivernar. Jo te-

mirava com defensava la seva vida en

observant el seu llarg bec, els seus ulls

nia el meu primer bretó i pujàvem amb

una fugida esbojarrada. Va valer la pena

desplaçats i el seu plomatge; crec que

un meu amic, i estrany era el dia que

que la salvés.

ﬁns i tot la vaig desgastar de tant mi-

no baixàvem amb un parell, ﬁns que les

Eren temps que tot anava bé per des-

rar-la. El dia va acabar rodó per mi en

vam acabar, diria jo.

plaçar-se i l’utilitari 600 servia quasi,

despenjar de tornada una altra perdiu.

Quan ja les perdius s’anaven acabant,

amb les limitacions del cas, com si fos

Una temporada que em vaig dedicar

al lloc on en una temporada hi trobava

un 4x4.

força a la seva caça fou una que vaig

una becada, a la següent hi solia tornar,

Als actuals fanàtics de la caça de la be-

coincidir en un dia d’entrada dalt d’un

i era estrany no trobar-n’hi més. Hi ha

cada, espero que em perdoneu aquest

pla molt gran i elevat que hi ha a l’es-

una sèrie de llocs concrets que per les

escrit, us semblarà de pàrvuls però

querra de la carretera que va de Sant

condicions del terreny, la situació dins

penseu que són les vivències d’un avi

Quirze a Santa Maria de Besora: Pla

la seva zona de descans i la d’alimen-

per a qui mai aquesta va ser una de les

del Revell. No crec pas que fos la seva

tació, aquestes aus hi solen tenir tirada,

seves caces prioritàries.

intenció quedar-se a hivernar allà, tot i

i són clau per trobar-les en aquells ma-

Us desitjo, com ja deia abans, una

que unes quantes ho van fer. En aquell

teixos indrets cada temporada.

BONA TEMPORADA, tot esperant que

moment que sortien becades pertot ar-

No solament tot són encerts, també em

aquest ocell nòrdic triï la nostra terra

reu era perquè per culpa del mal temps,

ve a la memòria l’única becada para-

per hivernar. Salut!

vent i fred, aquests ocells es van refugiar

erra;
da pel gos que he vist a terra;

en aquell indret a descansar. Crec que

espantada, mirant-me, amb

ara en diuen dies de fortuna, en aquella

els seus ulls desplaçats, en

època tot això no es contemplava. De

ar,
aixecar-se la deixà allargar,

trets en vaig arribar a tirar, però a cau-

re
per no fer-la malbé, mentre

sa de les condicions climatològiques, la

ella sortejava els pins, ma--

meva inexperiència i la falta de gos, les

e
tolls i altres obstacles que

empaitava a pèl, me’n vaig poder pen-

entorpien el seu vol as-

jar només una, que després d’alar-la la

cendent, li vaig endinyar

vaig haver d’encalçar baga avall.

els tres trets, crec que

Una altra temporada, en aquest mateix

sense apuntar ja que va
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L’objectiu

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.
Bon cabirol de l’Alt Urgell, caçat pel David.
El Joan i la Chispa van ser clau per trobar-lo.

Aventures i bones caceres del company Rubén.
2 llebres a Santa Linya. Marc Taribo, Jordi Berruezo,
Albert Pou, Quim Ferrussola, Joan Bou i amics.

Cérvol a l’Alt Pallars, abatut per Patrick Le Menn.
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Des de dins

des de
Jordi Farrés Bagué

29 anys, Santa Maria d’Oló

Què és per vostè la caça?

Què és el que el va iniciar en el món de la caça?

La caça, per mi, és més que “una activitat recreativa”, que

Suposo que el fet de veure-ho sempre a casa, ja que tant

és com la descriuen en qualsevol deﬁnició que busquis.

el meu avi com el meu pare i tots els meus tiets són caça-

La caça se’m fa difícil de descriure. Per dir-ho d’alguna ma-

dors de tota la vida. També ho era veure la colla que venia

nera és un conjunt de valors, tant pel respecte al medi

a casa els avis a netejar els senglars i el “bon caliu” que hi

(incloent ﬂora i fauna) com per la companyonia que hi ha

havia i que la gent t’animava a iniciar-te en aquest món.

dins la colla i entre companys d’aﬁció.

Per ajudar-hi més a agafar aﬁció, a casa sempre hi ha ha-

Per mi, la caça no només és matar, sinó que és saber on,

gut gossos i cada any hi havia uns pocs cadells. Per a en-

quan i perquè aquell animal és allà quan el trobes, perquè

senyar-los sempre els iniciàvem amb conills de bosc. Els

fa això o allò, i veure el treball dels gossos i la coordinació

vespres, quan tornava de col·legi, corria a fer els deures i

que hi ha entre uns i altres.

cada dia que podia agafava els cadells i... cap a empaitar
els conills ﬁns que es feia fosc.
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dins
Jo entenc que entre tot això i tal com

riats, segons el cantó.

sorprenent i arriba el dia que li veus

ens diuen ho portem a la sang, ja que

A Oló, el terme municipal és molt gran

a empaitar el primer porc. Això no te

a la família som molts els que cacem.

i això fa que tinguem un relleu molt

preu!

variat. Pel terme hi passen diverses

Quants anys fa que caça?

rieres: la riera d’Oló, la Gavarresa, el

Un paratge per caçar…

Amb arma des dels 14 anys, però des

Sagalés i la riera de Malrubí (termenal

Un indret que hi hagi bagues grans

de ben petit que anava amb l’avi o en

amb Moià) com a corrents principals,

on poder seguir el curs de la cacera, i

Miquel, un veí de casa, a la parada, i el

cosa que fa que tinguem un paisatge

sentir els gossos durant tota la jorna-

dia que m’hi volien, anava darrere els

molt variat i accidentat.

da de caça.

gossos amb el meu pare o qualsevol

Termes municipals limítrofs a Santa

Per exemple a Santa Eulàlia, la zona

dels meus tiets.

Maria d’Oló per facilitar la ubicació:

de sobrebosc, can Lleó, i a Oló, la

De gosser pròpiament dit, que

zona de Rojans, la Care-

és el que realment m’agrada,

ta i la carena de la Plana.

des dels setze anys que vaig

Té gos? Quina raça?
Quin gos va ser el
primer que va tenir?

començar a anar-hi, a Artés,
sense el meu pare i amb companyia de tres grans mestres:
Joan Sala, en Miquel i Pere

Font: http://ca.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_d’Ol%C3%B3#Per.C3.ADmetre_del_terme_municipal

Si, a casa n’hi ha diver-

A Santa Eulàlia, l’àrea on cacem no

sos.

és tan gran. Tenim una zona que són

Les races que tenim són: porcellanes,

On caça habitualment? Quines característiques té el lloc
on caça (paisatge, fauna, freqüentació…)

camps de conreu i torrents i llavors

grifons vendeanos i alguns de creuats.

tenim un altre tros que són solelles

El primer gos... N’han passat molts

de roures i obagues, que ja són més

per casa i en recordo molts però amb

grans i que trobo més bones per ca-

el que he caçat el porc i que em va fer

Ara actualment caço els dissabtes a

çar.

gaudir al principi de fer de gosser va

Bujons, entre molts d’altres.

ser el Key, que era creuat de sabue-

Santa Eulàlia de Riuprimer (comarta Maria d’Oló (comarca del Bages).

Quina modalitat
més? Per què?

Aquesta és la segona vegada que vaig

La modalitat sense cap mena de dub-

com molt altres pobres gossos, va

deixar de caçar a Artés.

te és la batuda.

morir de la leishmània.

La fauna principal que tenim actu-

Veure i acompanyar els gossos a fer

alment són senglars i cabirols en

rastre, arribar un jaç i sentir l’empait;

Quina arma o armes utilitza?

ambdós llocs.

no hi ha res que ho superi. I per aca-

Una escopeta automàtica.

Aquest any també hi ha força guineu

bar d’arreglar-ho, veure aquell cadellet

Actualment una Franchi. Fins ara ana-

i, pel que fa a la caça petita, el més

que has fet pujar, que quan neix dius

va amb una Fabarm, però aquesta

abundant potser és la becada. De co-

“aquest serà el meu”, que li has ense-

temporada una bala va fer una mala

nill, perdiu i caça menor, en general

nyat a empaitar un conill i que de mica

explosió i es va torçar el canó.

poca cosa hi ha.

en mica el vas integrant als altres i el

Els paisatges on cacem són força va-

veus com setmana a setmana et va

ca d’Osona) i els diumenges a San-

li

agrada

so (gos coniller). Era ros amb la cara
blanca i era un nervi. Per mala sort,

Aproﬁta la carn de caça?
Cinegeticat
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Sí, l’aproﬁtem entre tota la colla.

rols. Arribarà un moment, ja
gairebé hi som, que es trencarà

Troba amb facilitat botigues
especialitzades en caça?

l’equilibri de presa-depredador

No en trobo, però tampoc hi paro mas-

que portarà conseqüències i

sa atenció.

segur que no seran bones per

i hi haurà una sobrepoblació

nosaltres.

Creu que la llei de caça està
actualitzada?
Per què?

Alguna anèctoda?

Respecte a la llei de caça no en puc

Va ser el primer dia de treure

opinar gaire, ja que no n’estic massa al

l’escopeta del cotxe, al terme

dia però, per comentaris que fan com-

de Sant Bartomeu del Grau, al

panys, crec que li convé una bona re-

rec del Permanyer, un lloc que

passada.

en dèiem el forat.

El primer porc que vaig tirar.

Anava amb un meu tiet (tiet Pep) i un tiet del meu pare (el tiet

Quina és la mitjana anual de costos en relació Lluís de Monallots), em van posar a sobre un creuament de
a la caça?
torrents que era ben net, i em van dir: “quan el vegis a venir
Els costos són molt alts. Si sumes assegurances, carnets

deixa que s’acosti”. Això em va quedar. Estava allà quiet i

de les societats, manteniment de gossos, gasoil gastat per

tot plegat percebo els gossos que baixen per rastre per so-

buscar rastres i empaitar gossos, entre altres coses, val

bre meu i tot d’una sento que es barallen porc i gossos. El

més no contar-ho i gaudir dels bons moments que es pas-

meu pare que anava amb els gossos va dir: “vigileu, que és

sen, que no tenen preu.

un porc gros i baixa pel rec del Permanyer!”; entre mi vaig
dir: “si això és aquí...!”.

Què creu que es pot millorar en el món de la Sentia els gossos que s’apropaven i tot d’una començo a
caça?
escoltar el trepig que s’acosta i efectivament, s’acostava.
En allò que s’hauria de millorar és amb la imatge que tenim

Tot d’una, veig un llamp de porc que venia de dret cap a mi

els caçadors a la societat, ja que som força mal vistos i per

a setanta o vuitanta metres, però en veure’l l’escopeta es

mala sort se’ns culpa de molts esdeveniments, tot i que a

va engegar sola i no vaig recordar allò que “quan el vegis a

vegades no la tenim, la culpa.

venir deixa’l que s’acosti...” .

Dins aquest punt de la imatge, també hem de ser els matei-

La qüestió és que quan l’escopeta estava buida i jo encara

xos caçadors que hem de fer el màxim possible per evitar

no sabia ni carregar-la, el porc em passava ben travesser a

possibles conﬂictes amb els propietaris de les ﬁnques, els

deu o dotze passes i jo veient com passava…

usuaris de les zones on cacem i les autoritats.

Allà vaig aprendre a deixar-los acostar i la setmana següent

Una reclamació que crec que convindria fer és que des de

vaig matar els meus dos primers porcs. Em va sortir un ra-

la televisió que animen la gent a anar al bosc a collir bolets

mat de quinze o setze i els vaig deixar arribar als peus; en

i a fer altres activitats, haurien de remarcar que la gent vagi

vaig tocar dos; un va quedar mort allà i l’altre, entre tant

vestida amb colors vistosos i que si veuen que hi ha una ba-

content com estava pel que havia mort i espantat de tant

tuda del senglar, intentin anar cap a un altre costat per evi-

bestiar, no me’n vaig adonar que n’hi havia un altre i a la

tar possibles accidents i estalviar mals entesos entre tots.

tarda el van trobar uns boletaires.

Com veu el futur de la caça a Catalunya?

Acabi la frase:
Si no canvia, malament, ja que el relleu generacional no hi El millor caçador és aquell que…
és. És el que he esmentat abans de la imatge del caçador

…sap respectar i valorar ﬁns on pot arribar en tot moment

a la societat i, a més, els boscos cada cop guanyen més

tot el que l’envolta, tant el medi com els companys, i sap

terreny enfront els conreus i zones de pastura i faciliten que

prendre les decisions encertades en cada moment

prosperi la fauna silvestre.
Menys caçadors i més avantatges per als senglars i cabi44 Cinegeticat

Per què federar-se a la Federació Catalana de Caça?
A Catalunya hi ha prop de 50.000 caçadors federats.

Qualsevol caçador que adquireixi la Llicència Federativa Autonòmica de Catalunya, passa a formar part de la Federació
Catalana de Caça.

AVANTATGES DEL CAÇADOR FEDERAT:
El caçador federat compta amb una assegurança de danys
propis, la qual cobreix les despeses per accident del mateix
caçador, costos que no estan contemplats en l’assegurança
obligatòria i per aquest motiu s’integra en la Llicència Federativa.
Des de les nostres oﬁcines s’ofereix al caçador federat:
• Assegurança de danys a tercers (Assegurança Obligatòria) de la companyia d’assegurances exclusivament dedicada
als caçadors, MUTUASPORT.
• Tramitar la Llicència de Caça.
• Rebre gratuïtament la nostra revista semestral d’informació.
• Gaudir del serveis que ofereix la nostra pàgina web.
• Assessorament jurídic.
• Participar en competicions.
• Tràmits d’aﬁliació dels seus gossos en el Llibre d’Orígens de la Federació Espanyola
de Caça.
• Descomptes en tots els cursos, seminaris i actes organitzats per la Federació, molts
de forma gratuïta.
• Poder ser usuari del Projecte d’Emissores de la F.C.C de Telecomunicacions, dissenyat
exclusivament per als caçadors catalans.

L’única manera de tenir la força necessària per defensar la nostra activitat, la nostra manera d’entendre el medi natural i la gestió del seus recursos, davant de l’Administració,
els mitjans de comunicació i els moviments anti-caça, entre d’altres, passa per la unió de
tots aquells que practiquem la caça. La Federació Catalana de Caça aglutina el 80% del
caçadors catalans i és l’única institució amb representació oﬁcial davant els organismes
governamentals.
Caçador, si vols defensar la teva aﬁció, FEDERA’T!

Rambla Guipúscoa núm. 23-25 3ª Planta B/C · 08018 BARCELONA
Telf: 933191066 Fax:932683795
info@federcat.com / www.federcat.com

Dr. Calibre

Dr. Calibre
qual cosa no sempre és ben vista i valorada

malalties o pels productes ﬁtosanitaris que

per molts sectors de la societat actual.

es fan servir per preservar d’altres plagues

Fa molt de temps l’home va començar a

Com en tots els camps hi ha multitud d’opi-

els cultius, i que si no fos així, moltes vega-

caçar, no se sap si per accident, per neces-

nions, totes elles respectables, encara que

des les collites no donarien els rendiments

sitat o de manera fortuïta. Sigui quina sigui

no necessàriament compartides, per dife-

esperats. Parlo en general, amb la intenció

la causa real, es creu que també va ser per

rents circumstàncies i en diverses ocasi-

de dir que nosaltres mateixos, a ﬁ d’aconse-

aportar a la seva alimentació un altre nutri-

ons; però el fet de voler donar una visió des

guir uns resultats, espatllem d’altres coses

ent, “la carn”.

d’una òptica una mica positiva és necessari,

del nostre entorn; bé, però això crec que

ARMES

Amb les rudimentàries armes

tampoc ho canviarem.

d’aquella època i la seva pre-

Prenent com a punt de re-

carietat, se suposa que po-

ferència tot allò mencio-

sant-hi molt d’enginy, va acon-

nat anteriorment, anem a

seguir caçar més peces i cada

enfocar el tema des d’una

cop més grosses, normalment

òptica una mica partidista,

patint molts riscos i penalitats,

donat el meu cas, ja que

posant en perill la seva integri-

tant la caça com el tir són

tat i, ﬁns i tot, en moltes ocasi-

dues de les meves aﬁcions,

ons la pròpia vida; però el “tall”

potser per mancança o po-

és el “tall”. En aquells temps,

ques aptituds en el món de

era una cosa habitual i innata,

la pilota, cosa que sento no

portada per la necessitat d’ali-

tenir, si tenim em compte

ment i a la vegada de les pells,

els bons resultats a la vida

que a més els proporcionaven

que ha donat a alguns que

vestimenta i escalfor.

sí les tenen.

L’evolució del temps i de les

Sempre he tingut molta aﬁ-

èpoques ha fet que s’hagin

ció des de jove a la caça.

millorat les tècniques de caça,

Sense ser d’aquells de

així com el perfeccionament

“matar tot el que és gras”

de les armes que, a conse-

o “el que vola a la casso-

qüència del seu gran i cons-

la”, he respectat sempre la

tant augment, han donat a

natura i, sobretot, he tingut

l’home més avantatges sobre

especial cura de no fer mai

les peces a caçar.

cap mal a d’altres persones

Els progressos aconseguits al

que puguin estar gaudint de

llarg dels anys en tots els camps, sobretot

ja que en certs moments la caça ﬁns i tot

l’entorn, siguin o no practicants de la caça,

en l’alimentari, han fet que, a l’home, li hagi

pot donar un servei social, i si no es fa, pot

encara que això em comporti que s’escapi

disminuït cada vegada més la necessitat

semblar que aquesta tasca encara sigui més

la peça i, a més, tenint present la gran quan-

de caçar per menjar, ﬁns al moment en què

infravalorada. No parlo en aquest moment

titat de gent que volta pertot arreu, ja sigui

aquest ancestral costum o necessitat, es va

de la caça petita, de la que malauradament

caminant en temps dels bolets, o bé amb

convertir en una forma social d’esport, la

cada vegada en queda menys, ja sigui per

bicicletes, motos, cavalls, etc.

46 Cinegeticat

D’accident, sempre n’hi ha algun; és un fet desafortunat, però sem-

uns 32.000, si no recordo malament; no tinc en aquest moment

pre hi és de més, i un cop produït, quasi sempre tristament és ir-

dades d’anys anteriors en què possiblement les quantitats siguin

reparable. Tota prudència a tenir és poca i més tenint en compte

semblants, això tenint en compte que el nombre de caçadors en

que cada dia les armes son més soﬁsticades, les municions cada

deu anys pràcticament s’ha reduït a la meitat i la mitjana d’edat dels

cop tenen més prestacions, etc. No cal dir, a més, que quan pas-

practicants és cada cop més alta.

sa algun d’aquests deplorables fets, moltes vegades, ﬁns i tot en

El fet lamentable del cas és que no he vist en cap dels mitjans ano-

diferents medis de comunicació es publiquen algunes cròniques o

menats abans, almenys que ara recordi, cap elogi a la tasca social

comentaris sense sentit, poc contrastats amb la realitat, amb su-

que fem els caçadors, (ja que per les quantitats esmentades abans

posicions una mica fora de context, que poden donar lloc a crear

tampoc no tinc dades de quina és la quantitat a partir de la qual és

també judicis paral·lels i que tan sols semblen publicats per vendre

considera “plaga”, la proliferació d’una espècie), perquè evitem un

més exemplars. Però aquest no és el tema.

gran nombre d’accidents que en la majoria d’ocasions acostumen a

Tots els caçadors som gran amants i aﬁcionats incondicionals a

ser greus, així com els danys que es causen sobretot a l’agricultura i

la naturalesa, això és demostra perquè hi passem moltes hores,

encara més tenint en compte el gairebé cost nul que té la nostra ac-

a vegades tot i fent mal temps, fred i altres inclemències, contem-

tuació per a l’Administració i la societat, tan sensible en nombroses

plant-la i gaudint-la amb molt de respecte i sentiment, cuidant-la i

ocasions sobre el tema en qüestió.

ﬁns i tot cridant l’atenció si convé a qui la maltracta i no la respecta,

Cal dir també que, pel fet de ser una aﬁció regulada a través de

col·lectiu aquest que a més encara replica en ocasions, amb poca

permisos, taxes i llicències, he de suposar que deixa a les arques de

educació i males formes.

l’Administració uns bons d’ingressos, també suposadament amb

Per tot allò comentat amb anterioritat de la cada cop més minva-

un cost pràcticament molt baix. Per tant, a part d’una mica més de

da caça petita, molts anem a caçar sobretot el senglar, animal que

protecció i de consideració social, crec que el nostre col·lectiu no es

en pocs anys s’ha desenvolupat de manera espectacular, tant en

mereix molts del comentaris que suporta, tenint en compte la funció

nombre d’exemplars com en terrenys en què fa pocs anys era gai-

social abans comentada i també d’altres que suposo que qualsevol

rebé desconegut o poc habitual. En algun mitjà de comunicació

bon entenedor pot imaginar, si s’ho mira amb una mica de simpatia

es va publicar, fa pocs dies, que durant l’any 2013, només a Ca-

i amb bons ulls.

talunya, se’n varen abatre al voltant de 35.000 exemplars i el 2012
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Quant al tir, a què també sóc aﬁcionat i practicant, em cal dir que és

moltes ocasions com els “papus” de la pel·lícula. Com tothom, no

un esport minoritari en el qual, a l’igual que en la caça cada dia puja

som perfectes ni pretenem que se’ns en consideri, l’únic que ens

la mitjana d’edat, la gent jove està per altres coses; no sé si perquè

agradaria és aquestes paraules suscitessin una mica de sensibilitat

vist des d’una òptica general també està una xic mal considerat,

o canvi d’opinió a algú i que ho expressés, no necessàriament a la

potser pel cinema i la televisió, que en nombroses ocasions exhibei-

secció de cartes al director de qualsevol diari, però sí que servei-

xen unes imatges que no tenen res a veure amb la realitat, o en d’al-

xi almenys perquè, quan senti qualsevol dels comentaris adversos

tres que no venen al cas, com ara la relació injusta que se n’ha fet

envers el tema o nosaltres que tot sovint proliferen, miri de fer-los

amb la violència. En més d’una ocasió i a causa d’algun comentari

entendre que no és així. Tots li estarem molt agraïts.

que he sentit per casualitat al respecte, amb molta educació m’he

Penseu que tots els que utilitzem armes per a poder practicar algun

dirigit a les persones que l’acabaven de fer i les he convidat a visitar

esport som sabedors que no es poden fer servir de manera no ade-

algun dels clubs de tir dels quals en sóc soci, o propers al seu domi-

quada, sense observar les més elementals normes de seguretat; al

cili, perquè puguin veure amb els seus propis ulls la realitat. Un cop

contrari, sempre ha de ser amb tot el respecte envers els demés

ho han vist, tots, comenten que queden parats de l’ordre, harmonia

perquè no es pot jugar amb les armes de cap de les maneres, ima-

i bon ambient que hi acostuma a haver dins les instal·lacions; res

ginables i no imaginables, i més tenint en compte que qualsevol

a veure amb els comentaris que fan en moltes ocasions persones

descuit comportaria un perill greu per a tothom. Em costa d’ima-

poc conseqüents amb la realitat, més ben dit, res semblant a l’Oest

ginar que algun usuari no observi aquestes normes tan elementals.

americà. Des d’aquí convido a qui li pugui quedar algun dubte al

A més, per a un ús correcte cal posar-hi la màxima concentració

respecte a comprovar-ho per si mateix.

perquè no és gens fàcil fer uns bons resultats en competició ni

Per tant, valdria la pena que a ﬁ de desmitiﬁcar aquestes nombro-

tocar una peça de caça mirant de no fer-la patir, cosa que és molt

ses i repetides situacions algú posés una mica d’interès al respecte

difícil. Allò de les pel·lícules que sense apuntar encerten només

i afavorís que ambdós col·lectius, tant tiradors com caçadors, fos-

serveix per donar espectacularitat al cine i crear falses imatges de

sin vistos amb una mica més de simpatia i bons ulls i no com en

la realitat
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RICARD MARQUÉS

Per adquirir aquests
productes contacteu a:
cinegeticat@cinegeticat.cat
La botiga

la botiga

Xavier Trias de Bes
Il·lustracions de Julià Mumbrú

15 caceres insòlites és una obra
de l’Andreu Pujol, amb el prefaci de Xavier Trias de Bes i les il·lustracions de Julià
Mumbrú, que aplega divertides anècdotes, d’una “plasticitat directa i viva”, dels
seus cinquanta anys de caçaire que fan
que el lector s’hi trobi al mig i les visqui
també amb sorpresa i jocositat. Tot acuitant el gall fer, la perdiu o el mascle muntat

Jordi
J
di A
Ametller
tll i M
Mariola
i l R
Rafart
f t

a la mà del autor, descobreix bells parat-

Recull d’opinions, punts de vista, vivències i experiències

ges, poblets encisadors i personatges in-

de la curta i difícil història de la modalitat de sant Hubert al

oblidables.

nostre país.

PVP: 50euros

Repàs de la introducció i evolució d’aquesta modalitat cinegètica, dels primers anys de pràctica a Catalunya, tot remarcant punts clau, palmarès i períodes de més i menys
diﬁcultats.
Part teòrica i visual mitjançant fotos amb l’observació de
com es disputa una competició de sant Hubert.
Amb la col·laboració de participants en aquesta modalitat, donen consells pràctics, ja sigui en aspectes a tenir en
compte a l’hora d’escollir el gos ideal per aquestes competicions o bé el tipus d’armes i munició... També es tracten
aspectes de la societat actual i de política

PVP: 25euros

Anuncis
per paraules
Anuncis per paraules gratuïts (per a particulars), amb un
màxim de 50 paraules. S’han d’enviar a
cinegeticat@cinegeticat.cat abans del dia 10 de cada mes.
En el correu heu de fer-hi constar la següent
informació: TEXT de l’anunci, SECCIÓ, Nom i cognoms,
Adreça, Població, Província, Codi postal i Telèfon.
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de Desembre de Protecció de Dades de caràcter Personal, li
comuniquem que les seves dades s’inclouran en un ﬁtxer informatitzat titularitat de CINEGETICAT. Gestió, caça
i equilibri, S.L. amb domicili social a Av. De la Pau, 2 de Cardona. També se li informa que té dret d’accés,
rectiﬁcació, cancel·lació i oposició de les seves dades comunicant-ho a la direcció cinegeticat@cinegeticat.cat.

Can Pau Birol, 38 Mas Xirgu 17006, Girona.

Tlf. 972 218668

www.canisgirona.com
Cinegeticat

49

Racó Gourmet

racó
EL BON ÚS DE LES
PECES DE CAÇA

JORDI ÁLVAREZ - “TOTI”
Cuiner professional, caçador i recol·lector.

És temps de bolets i de caça i no és estrany tornar a casa
un dia de cacera amb un bon grapat de bolets dins el sarró.

L’objectiu d’aquest xef és passejar els lectors per
tots aquells restaurants del nostre País per tal de
presentar, periòdicament, receptes elaborades amb

Així doncs, us proposo un bon plat de conill amb bolets,
peça de caça popular del nostre territori.

carn de caça.

INGREDIENTS
1 conill de bosc
2 cebes mitjanes

Secció patrocinada per:

2 tomates madures
50 cl de ﬁno
200 cl de vi blanc sec

-Sala de tractament de carn de caça.
- Sala de desfer carn de caça.
Pol. Ind. L’Avellanet. - C. Serrat de la Creu, 7
08554 St. Miquel de Balenyà - Seva
Tel.: 93 812 46 48
info@carniquesllora.com

500 g de bolets
75 cl d’oli d’oliva
500 cl d’aigua o brou
Ametlles, avellanes, pinyons. 1 carquinyoli.
Sal
Pebre negre
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gourmet
Conill
de bosc
amb bolets
LA RECEPTA
Repasseu el conill i talleu-lo descartant els trossos més
espatllats pel tret de caça. Netegeu-los amb aigua i poseu-lo a marinar una nit amb el vi blanc i el ﬁno.
Escorreu el conill i guardeu el vi. Rostiu-lo salpebrat en
una cassola pels dos costats i el reserveu en una safata.
A part sofregiu la ceba ﬁns que estigui rosseta i hi afegiu
les tomates; ho deixeu coure una bona estona i incorporeu-hi el vi, el conill i l’aigua. Deixeu-ho coure una hora i
un quart a foc ﬂuix fent xup-xup.
Mentrestant aneu netejant els bolets i els salteu amb oli
i sal.
Feu una picada amb els fruits secs, el carquinyoli i una
mica d’aigua per deixatar-la.
Passat el temps de cocció traieu el conill de la cassola i
passeu la salsa pel vas americà i ho coleu.
Torneu a posar el conill a la cassola amb els bolets i la
salsa i ho feu coure tot plegat uns deu minuts. Per acabar, afegiu la picada, rectiﬁqueu de sal i ho deixeu deu
minutets més.
Nota: en aquest cas els bolets són ceps i rovellons; es-

Recordeu que per a consumir carn de caça amb total
seguretat, la peça ha de passar una inspecció sanitària.

plèndid també amb llaneges i fredolics

Cinegeticat
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Caça Social

caça social
Assossiació de
Caçadors de
la Nou de Berguedà
Com es diu la societat?
Associació de Caçadors de la Nou de Berguedà.

Quin any es va fundar?
DAVID JANÉ ESCARRÉ

Es va fundar el 30 de Maig de 1987, desprès que s’ajuntessin les colles de Malanyeu i la Nou.

President

Quins termes municipals comprèn la
societat?
La Nou de Berguedà.

Quantes hectàrees aproximades teniu?
2.394 hectàrees.

Quants socis sou actualment? Quin
any ha estat en què éreu més socis i de
quin nombre de socis estem parlant?
Actualment som 57 socis. Per una banda hi ha els socis
naturals, els quals són 24, que tenen una relació directa
amb el poble de la Nou de Berguedà, i poden caçar tant
caça major com menor; per altra banda hi ha els socis
agregats que són 33 i cacen la caça major. El màxim va
ser la temporada 2012-2013 amb 61 socis; hi ha una oscillació petita en el nombre de socis.
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Per esp
de capt ècies, quin nom
temporaures teniu per bre
da:

Espècie
/ Nom c
ientíﬁc (m
Rècord
itjana de
històric
de capt
capture
ures - q
s/any) /
uin any
Tudó
Becada
Conill
Porc Se
n
Cérvol
Cabirol

Scolopax
Oryctolag

Llebre
Isard

Columba

glar

ropaeus

(15 u.)
lus (30 u

.) / 40u.-

i granaten

2012

sis (10 u

fa (50 u.)
/ 73u.-2
010
Rupicapra
pyrenaica
(2 u.) / 2
Cervus e
u.
laphus (1
4 u.) / 14
u.
Capreolu
s capreo
lus (12 u
.) / 12u.

.) / 15u.-

2011

Quina és la mitjana d’edat dels socis?
La mitjana d’edat dels socis segueix la tònica general catalana, hi ha una mitjana elevada, la majoria són persones jubilades; per tant, la mitjana estaria al voltant dels 65
anys. Tot i això, trobem 5 o 6 joves que garanteixen el futur
de la societat.

Senglar, cabirol, cérvol, isard, conill, llebre, tudó, becada,
guineu.

s (20 u.)

rusticola

us cunicu

Lepus eu
Sus scro

palumbu

Quines espècies cinegètiques teniu?

Quines espècies són les que caceu més
habitualment?
Cacem bàsicament caça major: senglar, cabirol i cérvol. En
no haver-hi cultius és complicat que hi hagi una gran quantitat d’espècies cinegètiques, sobretot de caça menor.

Són molt complexes les tasques que ha
de fer com a gestor de l’àrea privada de
caça? Per quin motiu?
Les feines que s’han de fer per mantenir el vedat no són
complicades però sí que a vegades són feixugues i continuades; el principal problema que tinc és la manca de
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temps. Per altra banda, els socis que
hi ha a la societat tenen un comportament excel·lent i ajuden a gestionar
l’àrea.

captures cinegètiques són més bai-

portant al vedat a excepció d’un tros

xes, això és degut al moviment cons-

de la C-16. Fins al moment no hem

tant en els boscos de la zona.

tingut cap problema greu i esperem

Amb l’ajut de les plaques d’avís de

que segueixi així.

cacera i la informació que intentem

Algun aspecte que cregui
que es pot millorar?

donar a la gent no hem tingut cap pro-

Alguna anècdota a destacar?

blema ﬁns al moment. Tot i això, sóc

En el poc temps que porto no recor-

Fa poc que estic a la presidència i

partidari de fer unes normes entre els

do cap anècdota destacable, però sí

sempre hi ha coses que es poden

boletaires, la més destacada de les

que m’agradaria destacar la gent que

millorar sobretot al principi, per tant,

quals seria la de portar una peça de

m’ha permès conèixer el càrrec, tots

crec que en els propers anys tot anirà

roba visible com el nostre col·lectiu.

ells molts amables i servicials amb mi.

millor.

nostre esport preferit. També m’agra-

Teniu molts problemes de Com veu la vostra sociedanys d’espècies cinegè- tat en un futur?
tiques a l’agricultura / ac- Si tots hi posem ganes i esforç penso
que la societat portarà un bon rumb.
cidents trànsit…?
La gestió que ha fet l’anterior junta i
Com ho solucioneu?

daria potenciar la caça menor tot i la

El principal problema a la zona és la

la que està fent l’actual crec que és la

diﬁcultat que té per desenvolupar-se

pressió dels cérvols als camps de

millor possible i hem de seguir així per

a la zona.

conreu i el trencament de ﬁls que pro-

assegurar el bon camí.

voquen; aquests fets es produeixen

S’ha de fer una bona gestió de totes

més a l’estiu, moment que no hi ha

les espècies que tenim sobretot de

Per mi el més important és la relació
entre els propietaris i els gestors de
l’àrea de caça; s’han de cuidar perquè sense ells no podríem practicar el

Com porteu la relació
amb la resta d’usuaris
del medi natural?

activitat cinegètica. L’única solució

caça major, que són la majoria, sense

que hem trobat conjuntament amb

deixar de banda la caça menor i in-

El moment que és més complicada

Medi Natural és la de poder caçar

tentar ajudar-la a desenvolupar-se. Si

la relació amb els altres usuaris és al

amb permisos especials utilitzant la

ho fem així no tindrem problemes per

principi de la temporada. La Nou és

modalitat d’acostament.

mantenir els socis que tenim actual-

una de les zones del Berguedà més vi-

Pel que fa a accidents de cotxe, no és

ment i segur que se n’afegiran de nous

sitades per buscar bolets, per aquest

un problema que ens afecti molt greu-

en un futur

motiu els primers mesos és quan les

ment en no passar cap carretera im-
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