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Editorial

Cada dia anem pitjor! Ens trobem davant d’una societat cada 
cop més “animalista”, amb un sentit comú cada vegada amb 
menys sentit i més extrem, i això crea conflictes sobretot al 
món rural, dia sí i dia també. Penso que durant els últims 
anys s’ha deixat créixer, especialment per part del Govern, 
aquesta tendència “ecoradical” sense mesura i ara és tard 
per actuar sense que això generi un conflicte social al carrer. 
A vegades sembla que la vida d’un gatet val més que la d’un 
humà... fins al punt que sota aquesta premissa aquest col·lec-
tiu ha aconseguit ser un lobby. 

Els caçadors ens estimem els animals, i els estimem molt 
més del que la gent es pensa. Quantes hores i quants diners 
destinem al seu benestar i manteniment? La caça és una ac-
tivitat absolutament regulada (o mal regulada, però això és 
objecte d’un altre debat) i, també, fiscalitzada. I no només 
se’ns controla si tenim la Llicència en vigor, sinó també se’ns 
controla perquè complim amb totes les normatives referents 
al benestar animal. Hem de tenir nuclis zoològics declarats, 
permís de transport d’animals, cursets, carnets sanitaris 
actualitzats, censar els animals a l’ajuntament, “xipar-los”... 
i un llarg etcètera. El col·lectiu caçador està contínuament en 
el punt de mira de les autoritats. I sí, som els primers interes-
sats a tenir els nostres companys de treball, els gossos, en 
les millors condicions i facultats possibles perquè sense ells, 
ens seria impossible caçar. Això només ho saben aquells que 
tenim o hem tingut gossos de cacera!

Quan apareixen els típics personatges “progrerurals” que 
fan cas omís a bona part d’aquesta normativa i fan campar 

els seus cans a l’ample pel bosc sota el lema “El bosc és de 
tots!”, o quan apareixen persones que alimenten colònies de 
gats i després deixen que campin allà on vulguin i es caguin 
a casa del veí, m’indigno, ja m’enteneu... 

Menció a part mereixen les ONG dels animals: protectores, 
santuaris... Les protectores privades... mira... però utilitzar 
recursos públics per a mantenir els capricis d’alguns, di-
gueu-me radical, però em supera. Qui vulgui un animal que 
se’l cuidi i se’n faci responsable! I si a un animal li ha arribat 
la seva hora, sentint-ho molt, l’haurem d’acompanyar cap al 
seu traspàs i mirar que tingui una mort digna. Tampoc com-
parteixo els programes d’esterilitzacions i castracions mas-
sives. I és que la pirateria no és només descarregar pel·lícules 
d’internet, també hi ha pirateria al món de les protectores. 
Hi ha qui pot utilitzar-ho com una manera de viure i en fa 
negoci, per exemple, recollint animals siguin abandonats o 
no (ja m’enteneu els caçadors...) i un cop a la protectora bus-
quen qui és el propietari per poder-li reclamar les quotes de 
manteniment, i no precisament a preus solidaris. O hi ha qui, 
per exemple, pot demanar donatius per a una aparent bona 
causa i utilitzar-los en benefici particular (si casos similars 
passen amb pares que promouen campanyes solidàries per 
a les malalties inventades dels seus propis fills, què no faran 
amb animals?). Abans d’adquirir un animal, caldria pregun-
tar-se: realment puc tenir, cuidar i mantenir aquest gos i/o 
gat? En cas afirmatiu, endavant, coneixement i molta sort. 
En cas negatiu, no n’agafeu cap i, quan tingueu ganes de veu-
re animalons, aneu a una granja escola.

Cada dia anem pitjor
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El passat 22 d’abril es va fer una manifestació a Camprodon, 
organitzada per entitats del territori en què es pretenia po-
sar de manifest la creixent pressió injustificada per part de 
sectors socials minoritaris, però amb molt ressò mediàtic. 
Queixar-se de la pudor dels fems, del soroll de les campanes 
del poble, del cant del gall a l’alba, de les esquelles de les va-
ques o del fet de trobar-se gent armada a la muntanya són 
fets que s’han anat succeint amb el temps, però la suposada 
mort d’una ovella dins el recinte del Santuari Gaia per part 
d’un gos caçador i la campanya orquestrada per la gent del 
Santuari ha estat el detonant de la mobilització i ha unit 
en un front comú caçadors, ramaders, agricultors, propie-
taris forestals, ADF i fins i tot el col·lectiu de comerciants i 
carnissers de la Vall. A banda de posar en dubte els fets per 
falta d’una certificació veterinària, pel tipus de lesions que 
presentava l’animal i per la geolocalització dels gossos en el 
moment de produir-se els suposats fets, el col·lectiu caçador, 
juntament amb la gent del territori, se senten ofesos. A conti-
nuació us presento un extracte prou il·lustratiu del Manifest 
“Ens agrada la manera de fer del nostre territori”:

“En ofendre al col·lectiu de caçadors ens ofenen a tots els ha-
bitants de la comarca que vivim i treballem pel territori. Ra-
maders i agricultors patim, dia sí i dia també, les destrosses 
dels senglars als nostres camps, els atacs de guineus i voltors 
als nostres animals vius i la pèrdua de pastures i destrosses a 
filats i tancats pels cabirols i cérvols. La caça té un paper clau 
en la gestió i conservació del món rural. I també és garantia 
d’equilibri social, ambiental i econòmic. 

La filosofia de vida del Santuari Gaia, i de la resta d’animalis-
tes, és plenament respectable com a opció personal, però s’han 
d’allunyar de radicalismes i imposicions ideològiques. Nosal-
tres no vivim de donacions. Vivim del nostre treball i esforç 
diari. No abusem de la bona fe de la gent ni enganyem a ningú. 
Les imatges dels nostres sembrats arrencats pel porc senglar 
i les xifres de l’augment desmesurat de la fauna salvatge a tot 
Catalunya, i els efectes negatius sobre l’agricultura i la rama-
deria ho demostren. Els vídeos d’una vaca o una euga parint 
i trenta voltors menjant-se la cria i arrencant-li les entranyes 
no són muntatges. Això ho patim en la nostra vida real. 

Els ramaders ens veiem obligats a complir cada dia amb més 
exigències i normatives de benestar animal i sanitat i som els 
primers interessats a fer-hi per garantir una traçabilitat i se-
guretat en la nostra feina que reverteix directament en ali-
ments segurs per tota la ciutadania.”

(...)

Deixem de construir un món en l’absurd. Revisem els criteris 
ètics i morals de tots plegats i deixem d’humanitzar animals i 
bestialitzar persones.”

HO SUBSCRIC.

Eduard Melero
Director
cinegeticat@cinegeticat.cat
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XIV Fira
del Caçador
de Solsona

Exhibició
amb gossos

Fira del Caçador 
de Solsona

Organitza:
Societat de Caçadors Esportius
de Solsona i Comarca
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XIV Fira
del Caçador
de Solsona

Exhibició
amb gossos

Fira del Caçador 
de Solsona

Organitza:
Societat de Caçadors Esportius
de Solsona i Comarca

Dissabte 21 de maig Diumenge 22 de maig

8:00h Demostració de gossos de rastre 
(punt de trobada Bar el Racó a les 7:00)

Exhibició amb gossos Fira del Caçador de Solsona
9:00h Inauguració de la Fira
9:30h Visita de les autoritats
10:00h Esmorzar
11:00h Xerrada del Club del Pointer
16:00h Clausura de la Fira

Durant tot el dia hi haurà ac�vitats pels més pe�ts

Bar El Racó
Caza en los Pirineos
Clínica Veterinària Setelsis
Restaurant Molí del Pont

Ibèrics Madruga
Restaurant Braseria Bogart
Pinturas Benigno Alcazar
Estè�ca Elisabet Serra

Carnisseria Angelina
Assegurances Mas
Electromecànica Andreu

Patrocina:

Col·labora:

La revista de caça de Catalunya

2 0 2 1
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Caça news
L’escorxador del Montseny esdevé el primer centre de recollida 
d’animals de caça major de la província de Barcelona
La Diputació de Barcelona ha finançat el primer centre de 
recollida d’animals de caça major de la província al munici-
pi del Montseny. Aquesta instal·lació, ubicada a l’Escorxador 
Municipal del Montseny, possibilitarà la comercialització 
d’aquesta carn de caça per al consum humà, transformant-la 
en diversos i variats productes alimentaris. Es preveu que 
l’escorxador recepcioni els més de 3.000 senglars que es cacen 
anualment al Parc Natural, juntament amb altres individus 
que cacin les colles veïnes de la comarca. El centre serà ges-
tionat per l’empresa Senglars de Girona i, gràcies al control 
sanitari, el correcte procediment higiènic i el bon tractament 
de les carns d’acord amb la legislació vigent, es podrà donar 
sortida comercial a la carn procedent d’animals de caça, una 
carn molt saludable, amb alt valor nutritiu i molt preuada a 
Europa (especialment a França, Itàlia i Alemanya) tot i que 
cada vegada s’està introduint més al mercat de casa, ja que 
molts restaurants i alguns establiments n’ofereixen.

El diputat adjunt d’Espais Naturals, Jesús Calderer, afirma 
que la idea del projecte de la Diputació de Barcelona refe-
rent als centres de recollida de caça va sorgir de diferents 
reunions amb l’Alcalde del Montseny, Alfons Planas, i el ge-
rent de l’empresa Senglar de Girona, Arnau Padrosa. Allí es 
va posar de manifest que el centre del Montseny (gestionat 
per l’Ajuntament i Senglar de Girona), tenia unes capacitats 
de tractament de la carn molt reduïdes i no podia admetre 
tota la carn de caça que es generava temporada darrera tem-
porada al voltant del Montseny. La sol·licitud de l’ampliació 
de l’antic escorxador del poble del Montseny a la Diputació va 
ser el punt de partida del projecte.

Calderer ha expressat la voluntat de la Diputació de Barce-
lona d’estendre aquest model de centre de recollida de carn 
de caça en altres punts de la demarcació. Concretament, es 
pretenen construir quatre centres més, ubicats estratègica-
ment, per donar cobertura a tota la província i així facilitar 
el control sanitari dels animals de caça (que també servirà 

per ajudar a protegir la ramaderia domestica) i el tractament 
dels residus. Tots els punts de recepció tindran una capacitat 
de recepció de 200 senglars/dia que es podrà ampliar segons 
les necessitats de cada zona i disposaran d’un veterinari que 
certificarà l’estat sanitari de les peces i la seva traçabilitat per 
tal de garantir el seu consum. Durant aquest 2017 es preveu 
tancar els acords amb els possibles Ajuntaments on s’ubica-
ran els altres centres de recollida de caça i durant l’any 2018 
se’n farà la construcció.

Mentrestant, la fundació Alícia està treballant amb carn de 
caça per tal de treure’n el màxim rendiment possible i con-
tribuir així a potenciar el seu consum al País. D’altra banda, 
també es van fent reunions amb el gremi de restauradors de 
la província perquè comencin a incloure la carn de caça a les 
seves cartes.
Calderer remarca la importància de buscar el relleu genera-
cional dels caçadors i assegura que avui dia el que fa el caça-
dor és “un servei a la societat“, per això cal donar suport i 
defensar institucionalment l’activitat cinegètica i tot el que 
l’envolta.

Per la seva banda, la Generalitat de Catalunya recolzarà 
aquesta iniciativa modificant la legislació vigent per tal de 
poder adaptar la comercialització de la carn de caça als re-
queriments actuals.

Jesús Calderer

Productes elaborats per Senglar de Girona

Cambra frigorífica
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Festa de la Societat de Caçadors de Llobera

Homologar torna a ser gratuït

Els joves, la caça i les escoles

Un any més, la Societat de Caçadors Esportius de Llobera va ce-
lebra la seva festa de final de temporada de caça i ho va fer amb 
un acte social amb més de 200 persones i acompanyat d’un bon 
dinar popular.  La Societat de Caçadors Esportius de Llobera es 
va fundar l’any 1973 i aglutina unes 10.500 hectàrees repartides 
entre els diferents municipis: Llobera, Olius, Pinós, Biosca, Pi-
nell, Torà, Riner i Clariana de Cardener. L’evolució de senglars 
caçats ha anat a l’alça des que es va fundar i aquest any ha fet 
el rècord històric en abatre 250 exemplars, 126 més que la tem-
porada anterior.

S’ha publicat al DOGC la LLEI 5/2017, del 28 de març, de mesures 
fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de crea-
ció i regulació dels impostos sobre grans establiments comer-
cials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements 
radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emis-
sions de diòxid de carboni. A la Secció setena, en la Modificació 
del títol XII de la Llei de taxes i preus públics, es detalla l’article 
següent: Article 111. Supressió de la taxa per l’homologació de 
trofeus de caça. Es deroga el capítol VIII del títol XII del text 
refós de la Llei de taxes i preus públics, que regula la taxa per 
l’homologació de trofeus de caça.
Per tant, amb aquesta Llei que entra en vigor a partir d’avui, dia 
31 de març de 2017, se suprimeix la taxa de 26,25 € que es pagava 
per l’homologació de trofeus de caça.
Esperem, doncs, un bon augment d’animals per homologar 
aquesta temporada.

Treball de recerca - Josep Garcia
El cabirol, és el treball de recerca referent a aquest animal cinegètic que ha ela-
borat en Josep Garcia a 2n de batxillerat de l’Institut Joan Puig i Ferreter de 
la Selva del Camp (Tarragona).  El treball parla sobre la biologia, la distribució 
i l’evolució de la població que ha tingut a Catalunya els darrers anys el cabi-
rol. També inclou un cens de cabirol durant tota la temporada d’acostament, 
anotant tots els individus i observant els seus comportaments. Amb aquest 
informació ha fet una taula d’etologia dels cabirols observats i gràfics amb el 
recompte d’exemplars segons sexe i edat.

Treball de recerca - Eva Cama
L’afició a la caça ha estat el treball de recerca elaborat per Eva Cama que, a més, 
fou seleccionat per participar al VI Fòrum de Treballs de Recerca que va tenir 
lloc a l’Espai Ridaura de Santa Cristina d’Aro (Baix Empordà). El treball conté 
una recopilació d’informació teòrica sobre el món de la caça i, especialment, 
sobre el porc senglar i també s’analitzen els resultats generals de les enquestes 
efectuades a les poblacions de l’entorn de les Gavarres. 

Des de la revista de caça de Catalunya, Cinegeticat, felicitem 
enormement a tots els joves caçadors que decideixen dur la 
caça a les escoles i donem suport a iniciatives d’aquest tipus 
(així ho ha fet des del 2014 amb alumnes de les quatre provín-

cies catalanes), ja que amb aquests treballs es normalitza l’ac-
tivitat cinegètica, es millora la imatge del col·lectiu i es divul-
ga la realitat de la caça del nostre país.

Feines d’homologació
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Caça news

A fons
Especial Ordre de Vedes
Les novetats més importants són:

• Punt 2. Inici de la caça menor el dia 8 d’octubre fins el dia 4 de 
febrer.
Inici caça  major (senglar) del 3 de setembre fins  el 25 de març. 
La mitja veda a Barcelona, Catalunya Central, Tarragona i Terres 
de l’Ebre s’inicia el dia 20 d’agost (diumenge), a Lleida (Solsonès 
inclòs) i Girona  s’inicia el 15 (dimarts).
 
• Punt 3. S’ha inclòs la prohibició de caçar la perdiu xerra de mun-
tanya dins dels terrenys cinegètics d’aprofitament comú per re-
duir la potencialitat de caça i afavorir la conservació de les seves 
poblacions, sobretot en les zones d’alta muntanya del Pirineu 
oriental.
 
Una de les novetats de l’Ordre de vedes d’aquesta pròxima tem-
porada és la inclusió de la referència a la utilització de gossos es-
pecialitzats per poder recuperar animals ferits.

• 4.4 Rastreig amb gos d’animals ferits en l’exercici de la caça major.
Es podrà dur a terme el rastreig amb gos d’una peça de caça ma-
jor ferida fins a 24 hores després de l’acció de caça autoritzada. 
Igualment, les restriccions dels dies de caça indicats en aquesta 
resolució o en el pla tècnic de gestió cinegètica de l’àrea privada o 
local de caça no tindran efecte sobre el rastreig amb gos de peces 
de caça major ferides.
A fi de dur a terme el rastreig amb gos de peces de caça major 
ferides, caldrà disposar del permís del titular de l’àrea privada o 
local de caça, i es permetrà al conductor i al seu acompanyant dur 
arma i rematar l’animal. Abans d’iniciar el rastreig, caldrà comu-
nicar-ho al cos d’Agents Rurals indicant l’àrea privada o el local 
de caça, el paratge, el conductor i l’acompanyant, la matrícula del 
vehicle i l’espècie de l’exemplar ferit objecte del rastreig amb gos.
Amb la incorporació d’aquest apartat a la nova Ordre, la històri-
ca demanda per part d’associacions de gossos de rastre de sang 
com l’associació catalana RASTREJADORS o la seva homòloga a 
Espanya, AEPES, de regular el rastreig d’animals ferits en acció 
de caça, queda coberta i satisfeta.
Amb aquest nou punt, s’intentarà reduir el patiment de l’animal, 
es minimitzaran els accidents que aquests poden provocar i es 
donarà sentit a la seva mort, oferint també la possibilitat d’apro-
fitar-ne la carn per al consum.
Aquestes entitats de rastreig d’animals ferits, sense ànim de 
lucre, neixen gràcies a un conjunt de caçadors d’arreu del terri-
tori que tenen la voluntat de recuperar animals ferits i divulgar 
aquesta filosofia a la resta de caçadors i entitats relacionades 
amb el medi natural amb l’objectiu de potenciar una caça ètica 
i respectuosa.

• Punt 5. S’ha substituït la referència a les àrees privades de 
caça en el segon paràgraf per terrenys cinegètics de règim 
especial, atès que la prohibició de caça major així com les 
excepcions també han de ser d’aplicació a les reserves na-
cionals de caça (RNC) i a les zones de caça controlada (ZCC) 
limítrofes als terrenys cinegètics d’aprofitament comú més 
grans de 25 ha i menors de 200 ha.
 
• Punt 6. S’ha afegit un nou paràgraf que fa referència a les 
autoritzacions excepcionals que es puguin atorgar per part 
del departament competent en matèria de biodiversitat 
(DTES) per al control d’espècies no cinegètiques.
 
• Punt 8.1. S’ha introduït la possibilitat que els senyals pu-
guin ser d’altres materials diferents a la xapa metàl·lica, me-
tre sigui resistent a les inclemències atmosfèriques. També 
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es proposa, que es reforci el cartell informatiu amb l’autorit-
zació que atorga l’ajuntament per tancar camins, amb un sis-
tema prou visible que travessi el camí de banda a banda per 
impedir l’accés i evitar riscos.
 
• Punt 8.3. S’inclouen també les zones de seguretat en els su-
pòsits en què calgui que els gossers hagin de reconduir algun 
exemplar de caça major que hagin entrat en aquest tipus de 
terrenys, quan siguin limítrofs a una àrea privada de caça.
 
• Punt 9.1. Es clarifica quan i on s’han de col·locar aquests pre-
cintes, en funció de la modalitat de cacera.
 
• Punt 10.1. S’incorpora un supòsit que permet tramitar au-
toritzacions excepcionals per capturar les espècies cinegèti-
ques que causin danys, no només quan aquests danys es pro-
dueixin sinó també quan, pel tipus de conreu, abundància de 
l’espècie i època de l’any, es prevegi que es produiran donat 
els antecedents d’anys anteriors en la mateixa zona.
 
•  Punt 10.3. S’ha modificat l’apartat f), amb la finalitat que es 
pugui donar cobertura a les autoritzacions excepcionals ge-
nerals (de durada semestral o anual), en què a priori no exis-
teix una llista nominativa de caçadors ja que aquesta es con-
fegeix amb caràcter previ a l’actuació de control. D’aquesta 
manera es facilitarà el procediment d’autorització, sobretot 
a les zones de seguretat quan els ajuntaments han de donar 
resposta a conflictes.
 
• Punt 10.6. Es millora la redacció i s’introdueix un aclari-
ment respecte a quan s’ha de comunicar, ja que s’ha detectat 
que algunes de les comunicacions es fan amb molta anticipa-
ció i per diversos dies, sense que desprès es pugui determinar 
quan es va dur a terme realment la cacera.

·  Punt 10.7. En aquest punt es redueixen les zones de la de-
marcació de Lleida on es prorroga la temporada de caça de les 
espècies que s’esmenten, alhora que es limita aquesta pròrro-
ga, atès que els danys pels quals es motivava la seva inclusió 

ja no es donen en aquestes zones excloses, ni més enllà del 18 
febrer, perquè la producció d’olives ja s’ha recollit.
 
• Punt 14.14. Es prohibeix la repoblació amb guatlla japonesa 
i els seus híbrids.
 
• Punt 14.18. Correspon al punt que va ser introduït per la Re-
solució ARP/2848/2016, de 13 de desembre. Per comercialitza-
ció de la Carn de Caça s’ha modificat el seu redactat per fer-lo 
més entenedor i evitar confusions, i s’ha introduït també els 
cabirols i les femelles i joves de cérvols i de daines en aquesta 
prohibició. Això està motivat per:
 
(a) Cal incrementar la vigilància sanitària d’aquestes espè-
cies i és el sistema que assegura un major nombre de mostres.
 
(b) Disminueix el nombre de residus sense control en el medi 
natural.

(c) Disminueix el risc de transmissió de patologies. 
 
(d) L’exclusió dels mascles de daina i de cérvol rau en la difi-
cultat per a transportar-lo des del punt de cacera. 
 
• Punt 15.2. Es tracta d’un nou punt per tal que els caçadors 
coneguin el que ja disposa la legislació vigent, però que arran 
dels tràgics fets d’Aspa han permès constatar que part del 
col·lectiu encara el desconeix.
 
• Punt 15.3. També és un punt de nova proposta que pretén 
lluitar contra el furtivisme, sobretot en aquests espais do-
nada la seva importància en la conservació de les espècies 
cinegètiques.
 
• Punt 16. La recollida de cartutxos serà IMMEDIATA.

Cal recordar que això és un resum 
i no exclou de la lectura en detall 
del contingut de la resolució.
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Espècie Inici període Fi període

Porc Senglar 3 Setembre 2017 25 Març 2018 De juny al 2 de setembre només per danys
a l’agricultura i forest comunicant-ho al
formulari web d’avisos del DARP

Mufló i Daina 3 Setembre 2017 25 Març 2018

Àrees privades i locals de caça

Espècie Inici període Fi període Sexe Modalitat

Isard
8 octubre 2017 31 gener 2018 Ambdós sexes Acostament
1 març 2018 15 maig 2018 Mascles Acostament

Cabra salvatge
8 octubre 2017 6 gener 2018 Ambdós sexes Acostament
1 març 2018 31 maig 2018 Mascle Acostament

Cérvol
10 setembre 2017 8 octubre 2017 Mascle Acostament
9 octubre 2017 25 febrer 2018 Ambdós sexes Qualsevol

Cabirol
2 abril 2017 13 agost 2017 Mascles Aguait/Acostament
3 setembre 2017 29 octubre 2017 Ambdós sexes Qualsevol
7 gener 2018 25 febrer 2018 Femelles Qualsevol

Zones d’aprofitament comú (lliures)

Del 3 de setembre al 25 de març, en els terrenys cinegètics d’aprofitament comú més grans de 200ha, per a
batudes de porc senglar, mufló i la daina, els dies hàbils són els diumenges i festius

Del 3 de setembre al 25 de març, en els terrenys cinegètics d’aprofitament comú de 25ha a 200ha,
NOMÉS podran fer batudes del senglar, mufló i daina, els caçadors de les àrees privades limítrofes

a aquests terrenys qualsevol dia de la setmana

Reserves nacionals de caça i zones de caça controlada

El període hàbil de caça és el que indiquen els diferents plans tècnics de gestió cinegètica

Terrenys cinegètics de règim especial

Els dies hàbils són els que indiquen els plans tècnics de gestió cinegètica corresponents,
excepte el porc senglar, el cabirol, el cérvol, la daina i el mufló, que seran tots els dies de la setmana

Caça News |  Especial Ordre de Vedes

Caça major 2017 – 2018
i previsions específiques de caràcter territorial
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En terrenys cinegètics de règim especial que ho tinguin aprovat en el seu pla tècnic de gestió cinegètica

Espècies:
Guatlla, Tòrtora, Tudó, Colom roquer incloses les varietats domèstiques i híbrids, Garsa, Estornell vulgar,

Gavina riallera, Gavià de potes grogues i Guineu
Comarques Inici període Fi període Dies hàbils
Barcelona i Catalunya 
Central (llevat
Comarca solsonès)

20 i 27 agost
3 i 10 setembre

Girona 15 Agost 15 setemre Dijous, diumenges i
Festius no locals

Lleida i comarca
del Solsonès

15 Agost 15 setemre Dijous, dissabtes,
Diumenges i festius

Tarragona 20 i 27 agost
3 i 10 setembre

Terres de l’Ebre 20 i 27 agost
3 i 10 setembre

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

Inici període Fi període

Caça menor en general 8 Octubre 4 Febrer

Previsions singulars

Perdiu roja 8 Octubre 7 Gener
Perdiu Xerra (Prohibit caçar al lliure) 8 Octubre 24 Desembre

Fredeluga 8 Octubre 21 Gener

Fotja 8 Octubre 25 Febrer

Guineu 3 Setembre 25 Març

Terrenys cinegètics d’aprofitament comú

Els dies hàbils són els diumenges i festius no locals - Falconeria: també dijous i dissabtes

Terrenys cinegètics de règim especial

Els dies hàbils són els que estableix el corresponent pla tècnic de gestió cinegètica, excepte la perdiu xerra, que serà 
exclusivament un dia a la setmana i quederà fixat en l’esmentat pla, i per a la guineu que seran tots els dies de la setmana

Mesures especials:

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

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

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

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

Mitja veda 2017 – 2018

Caça menor 2017 – 2018
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Caça menor 2017– 2018
Espècie Inici període Fi període Territori Limitacions

Lleida

Tord comú               
Tord ala roig
Estornell vulgar

4 Febrer 18 Febrer Garrigues, baix Segrià i Urgell Només dijous, divendres, dis-
sabtes i diumenges

Conill 9 Octubre 16 Abril Garrigues, Pla d’Urgell,
Urgell i Segrià

Conill 1 Juliol 31 Agost Pla d’Urgell, Urgell, Segrià,
Segarra, Noguera i Garrigues

Autoritzacions excepcionals 
dels Serveis Territorials del 
DAAM a Lleida, per ús de fura, 
gos i escopeta, o falconeria 
per danys a l’agricultura

Tarragona

Tudó 1 Octubre 30 Novembre T-10.123 (La Budallera) T-10.327
(Mas Cusidó) T-10.262 (Mas Gri-
mau) T-10.127, T-10.352 i T-10.253 
(Coll Balaguer)

Sense limitacions de dies hà-
bils, en passos tradicionals 
des de llocs fixos

Tord comú               
Tord ala roig
Estornell vulgar

4 Febrer 18 Febrer Priorat Només dijous, divendres, dis-
sabtes i diumenges

Conill 1 Juliol 31 Agost Alt Camp, Baix Camp, Tarragonès 
i Baix Penedès

Autoritzacions excepcionals 
dels Serveis Territorials del 
DAAM a Lleida, per ús de fura, 
gos i escopeta, o falconeria 
per danys a l’agricultura

Terres de l’Ebre

Ànec Coll Verd
Becadell Comú

9 Octubre 5 Març 

Fotja 9 Octubre 26 Febrer
Tudó 1 Octubre 30 Novembre T-10.104 (Les Forques) T-10.150 

(Puig Moltó) T-10.281 (Coll del 
Camp, Coll de les Canals i Barranc 
de les Valls)

Sense limitacions de dies hà-
bils, en passos tradicionals 
des de llocs fixos

Tord comú               
Tord ala roig
Estornell vulgar

4 Febrer 18 Febrer Baix Ebre, Montsià, Terra Alta, i 
Ribera d’Ebre

Només dijous, divendres, dis-
sabtes i diumenges

Conill 1 Juliol 31 Agost Baix Ebre i Montsià Autoritzacions excepcionals 
dels Serveis Territorials del 
DAAM a Lleida, per ús de fura, 
gos i escopeta, o falconeria 
per danys a l’agricultura

Mesures especials
En terrenys cinegètics d’aprofitmanet comú, el nombre màxim de captures del conjunt de llebre,

perdiu roja i becada és de 2 per caçador/a i dia
Nombre màxim de captures

Becada 3 exemplar per caçador/a i dia
Perdiu xerra 2 exemplars per caçador/a i dia

Caça News |  Especial Ordre de Vedes
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Dr. Calibre

Tipus de bales o puntes
Un capítol molt important dins el món 
de la caça és, sens dubte, saber el tipus de 
bala o punta a emprar. Triar l’adequada 
per a cada moment pot convertir-se en 
un problema un pèl difícil de resoldre. A 
favor nostre tenim, per suposat, la gran 
varietat de marques, tipus i models exis-
tents al mercat en què cada fabricant 
ofereix a l’usuari un gran ventall d’alter-
natives i totes elles amb els diferents ca-
libres, propietats, prestacions, preus, etc.
Trobar l’ideal pot costar, donades les pos-
sibles i diferents situacions d’escenari de 
caça que en cada moment poden ser molt 
variades, com ara climatologia, tipus 
de terreny, trets mes llargs, curts, nets, 
bruts, etc... tot hi pot influir.
A tot això, s’hi afegeix l’opinió personal 
i l’experiència de cada individu al res-
pecte, cosa que si no es té del tot massa 
clara, a vegades s’acaba d’embolicar al 

demanar a d’altres la seva. Als uns els va 
bé l’una, perquè els ha donat molts bons 
resultats la que habitualment fan servir, 
marca i tipus tal, als altres una de ben 
diferent, etc.; tothom vol dir-hi la seva 
o com a mínim aportar-hi el seu granet 
de sorra, i tots aconsellen allò que creu-
en que és el millor. Per tant, pot ser molt 
complex arribar a alguna conclusió del 
tot encertada.

Totes les puntes o bales estan fetes a 
partir d’una camisa, majorment de cou-
re. Aquest embolcall o capa exterior és 
la que dona forma al projectil en si i pot 
tenir diferents formes, aconseguint així 
que les més aerodinàmiques siguin les 
que volen millor. La seva forma, normal-
ment el·líptica en més o menys grau, es 
determina per un factor que en balística 
es coneix per «S». Aquest factor com més 

alt és millor, ja que la seva esveltesa con-
ferirà unes propietats al projectil molt su-
periors a un altre de forma més xata i un 
factor «S» més baix, sobretot per a trets 
a major distància; a la vegada, en funció 
del gruix en diferents parts d’aquest cos 
exterior, farà que el projectil tingui uns 
diferents índexs de penetració, deforma-
ció i expansió.

Hi ha alguns projectils que estan fabri-
cats de manera que la camisa és sence-
ra fins a la punta i són coneguts també 
com a projectils de «bala blindada» ─molt 
bona voladora sobretot si té un alt índex 
«S». Acostumen a tenir un alt coeficient 
de penetració, però normalment amb 
menys poder expansiu pel fet de ser una 
bala més dura i molt apta per a trets a 
llarga distància. En altres, el material de 
la camisa no arriba a la punta i és el mate-

Per Ricard Marquès
Fotos: Toni Ayala (Armeria Pou)
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rial de dins o «nucli», el que remata la forma final, normalment 
coneguts també com a «bala semi blindada». En funció del seu 
«S» acostumen a volar bé, amb un bon coeficient de penetració 
i, normalment, amb millor poder de deformació i més expansiu 
que l’anterior; és apropiat per a trets en totes les distàncies i és 
el tipus més habitual que es fa servir per a la caça. 

Des de fa uns anys, s’han popularitzat els projectils rematats 
per una punta de polímer o plàstic; en aquest cas la camisa tam-
poc arriba a la punta i el polímer, pel fet 
de tenir 
una con-
sistència 
d i fe r e nt 
del metall, 
fa que quan 
impacta en algun cos o objecte es deformi més ràpida-
ment i el converteixi en una «bala foradada o buida», amb uns 
efectes de deformació i d’expansió molt colpidors. És una bala 
bona voladora, apta per a totes distàncies amb un alt índex 
d’acceptació dins el món de la caça. En tots els tipus és cabdal al 
tirar, perquè assegura que la bala mor a terra i evita conseqüèn-
cies fatals o rebots sobtats.
A l’interior d’aquesta camisa exterior hi ha allotjat un cos de 

material diferent anomenat «nucli», generalment de plom o 
d’alguna barreja de diversos metalls, que és el que dona pes o 
massa al projectil. Aquest nucli, normalment més tou que la ca-
misa que l’embolcalla, com que té un alt índex de deformació 
fa que s’expandeixi ràpidament produint l’efecte «xampinyó», 
del qual tots sabem els seus efectes fatals, per exemple quan es 
recupera un projectil que ha quedat dins l’animal mort i sobre-
tot si ha tocat l’os. El nucli pot estar soldat a la camisa o portar 
uns ancoratges que el subjectin d’alguna manera a la camisa, 
concretament per la part de la base, a fi que els dos cossos for-

min un sol conjunt. Degut a la coneguda toxicitat 
del plom, en algun país s’ha 

prohibit utilit-
zar-lo com 
a composi-

ció del nucli, 
per aquest motiu s’han desenvolupat diferents ba-

rreges de metalls, normalment més lleugers que el plom, cosa 
que comporta que quan es fan servir projectils d’aquest nou 
compost, s’hagin de calibrar de nou les armes per evitar un pos-
sible canvi de lloc d’impacte del tret. Suposo que al nostre país, 
tot i que encara no ens afecta gaire de moment, també arribarà 
aquesta normativa com ja fa uns anys va passar amb el cartutx 
tradicional d’escopeta (perdigons d’acer, etc.).

Més o menys per la nostra experiència, tenint present que la 
immensa majoria portem molts anys fent l’activitat de la caça, 
hem pogut comprovar que no en totes les ocasions hem encer-
tat en la nostra elecció a l’hora de fer servir per a cada moment el 
material més adequat, ja sigui pel que fa a l’arma i calibre adient 
per a l’espècie a abatre, classe de terreny i distància o per la lon-
gitud del canó i tipus, etc... tot plegat pot arribar a ser complicat. 
Tot i que no és imprescindible, l’ideal és tenir un tipus d’arma i 

Bala dura

Característica Adequada per...
Ideal per calibres tensos (243W, 270W, 308W, 
30-06 spring, 300 Magnum, 7mm RM, 338W 

Lapua magnum) de canons llargs

Millor vol Trets per + de 300m

Millor penetració Llocs bruts/embrossats

Tipus de cacera Cacera en aguait

Bala tova

Característica Adequada per...

Ideal per calibres tradicionals (270W, 308W, 
30-06 spring, 300 Magnum, 7mm RM, 9,3x62, 

9,3x74...).

Millor poder de parada Trets fins a 200m (més gramatge 
=més caiguda)

Màxima energia i ràpida expansió Terrenys nets/poc embrossats

Tipus de cacera Cacera en batuda o acostament

Bala punta de plàstic

Característica Adequada per...

Ideal per calibres tradicionals (270W, 308W, 
30-06 spring, 300 Magnum, 7mm RM, 9,3x62, 

9,3x74...).

Millor poder de parada, més preci-
sió i millor vol

Trets fins a 300m (millor coeficient 
balístic)

Màxima energia i ràpida expansió Terrenys nets/poc embrossats

Tipus de cacera Cacera en batuda,
acostament i aguait

Bala dura vs bala tova vs bala punta de plàstic

La punta buida és ideal per 
a trets a curta distància, per 
exemple, en batuda. 
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de cartutx per a cada ocasió, atès que pràcticament 
anirem sem- pre a cercar les mateixes espècies 
o les més ha- bituals de casa nostra i a llocs 
semblants. Si en el món de l’arma és així, 
en el moment d’elegir el cartutx ideal, 
tenint en compte l’extensíssima quan-
titat de marques, calibres, tipus, gra-
matges, etc., encara ho pot ser més.
Per tant, avui intentarem centrar el tema 
en l’elecció de la millor pun- ta o bala del 
cartutx, sense parlar de cap marca en 
concret. Primer de tot, cal dife- r e n c i a r 
el tipus de peça a caçar, perquè no és el 
mateix anar a cercar un cabirol que un isard, 
un senglar o un cérvol, i també el tipus de t e -
rreny i la distància a què haurem d’efectuar e l 
tret. Tot això pot fer variar molt l’efectivitat d e l 
nostre tir, fet molt important a tenir en compte a fi d ’ e l i -
minar peces ferides i crear un patiment innecessari a un ani-
mal, a part de la perillositat que pot produir un animal ferit.
El «poder de parada» del tret és cabdal, perquè serà el que farà 
que la peça quedi al lloc on hem tirat o en marxi poc tros lluny. 
Estem parlant de pura física, ja que l’equació de l’energia és 
igual a «massa (grams) x velocitat (metres x segon)». Si tenim 
present aquest principi, una bala amb pes i velocitat adequats 
serà la que ens donarà possiblement més satisfaccions i bons 
resultats en aquest camp. Per altra banda, la massa o el pes ex-
cessiu de la bala, acompanyat d’una velocitat inadequada, de-
terminarà que el projectil tingui major caiguda i pugui perdre 
molta efectivitat. Tots aquest factors cal valorar-los amb ante-
lació, perquè si no ho fem quan serà el moment pot passar que 
l’esperada cacera sigui un desastre.

Hi han tants tipus de puntes al mercat que es fa verdade-

rament difícil aconsellar quina és la 
millor. Intentaré, per tant, generalitzar en pocs tipus de bala i 
les seves principals característiques,  i donaré només unes pau-
tes que crec que ens poden orientar en l’elecció de l’adequada. 
Totes les capses de munició comercial, siguin del tipus que si-
guin, acostumen a portar impreses en algun lloc unes taules 
amb diversos tipus d’unitats, tant europees com angleses, en 
les quals s’especifiquen velocitats, potència, distàncies recoma-
nades en funció de la llargada del canó, punt «0» a tants metres, 
índex de caiguda a diferents distàncies, etc. Aquestes dades 
ens poden servir de guia, tant a l’hora de centrar mires quan es 
canvia de munició o lot, com en la mateixa cacera, i inclús per 
comparar diferents tipus de bala entre diferents marques, com 
ara si és més efectiva, amb més velocitat i més potència, és a dir 
més poder de parada, etc.

DURES
Aconsellables per a trets a considerable distància, diguem més 
o menys a 300 metres, tot i que a distàncies més curtes enca-
ra milloren en prestacions. La seva efectivitat acostuma a ser 
major, cosa que també les fa més perilloses perquè volen més i 

millor. Cal pensar, a més, que a aquesta distància, a part que cal 
tirar molt bé, per tocar a una peça que algun cop es mou o co-
rre, s’hi pot afegir l’inconvenient que moltes vegades no es veu 
gaire clar res, sobretot en aguaits a primera hora del dia o quan 
ja és fa llustre, fet que acaba de sumar dificultats a la situació. 
Les recomanaria per a caceres de muntanya, amb isards o al-
gun o altre tipus d’animal al qual normalment és costum tirar 
de lluny. També són molt adequades per a terrenys bruts per la 
seva composició dura, malgrat que no sempre pot ser així, per-
què si en el seu «viatge» toquen alguna branca o un altre cos, 
possiblement aguantaran millor la trajectòria, tot i que aquesta 
es pot veure seriosament afectada.

Aquestes bales són molt aconsellables també per a calibres de 
tir tens. Per exemple, i sense ànim de deixar-ne cap al tinter, te-
nim els que majorment s’acostumen a tirar amb fusells de canó 
llarg, .243 W, .270 W, .308 W, .30.06 Springfield, 
.300 W Màgnum, 7 mm Rem. Màgnum, i algun 
altre .338 W o també Lapua Màgnum, que en al-
gunes caceres es comencen a veure perquè són 
una gran alternativa per les seves magnifiques 
prestacions de potència, velocitat, precisió, etc. 
Normalment, acostumen a tenir un gramatge 
inferior a les semi blindades, a fi d’aprofitar 

les seves millors 
q u a l i t a t s 
balístiques, 

cosa que im-
plementa en gran ma-

nera el rendiment. El seu coeficient «S» també 
acostuma a ser elevat.

TOVES
Malament i peculiarment anomenades així, 
ja que poden tenir abast i efectes semblants 
a les anteriors. Acostumen a tenir un gra-
matge normalment més alt, són aptes per a 
tot tipus d’escenaris i possiblement siguin 
les que es fan servir més a les caceres tradi-
cionals del nostre país i a tot arreu. Ideal per 
a trets a més o menys 200 metres, si més no 
normalment d’efectes «brutals», tot i que a 
més distància també són efectives. Al tenir 
més pes, el seu vol es pot veure afectat a dis-
tàncies més llargues, i també fa que tinguin 
major caiguda, tot i que no és massa significa-
tiva. Són molt aptes per a totes les espècies de 
casa nostra i acostumen a tenir un bon poder 
de parada, bona penetració, millor expansió i 
de gran efectivitat. Si a la seva trajectòria s’hi 
interposa algun element estrany, rama, etc., 

La punta tova té un poder
de parada fulminant. 

Doctor calibre | Tipus de bales o puntes
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normalment es pot veure 
més afectada que una bala 
més dura i pot fer que en algun 
cas s’expandeixi o provoqui un rebot 
inesperat, amb una possible fragmen-
tació, sempre indesitjable donat el perill 
que això comporta.

Són bales molt adequades per a tots els 
calibres tradicionals, .270 W, .308 W, 
.30.06 Springfield, .300 W Màgnum, 7 
mm Rem. Màgnum, 9,3 x 62, 9,3 x 74, etc. 
Presenten millors prestacions com sem-

pre en canons més llargs ─tal com he 
comentat en altres ocasions─, donen 

un millor cremat de la pólvora i im-
primeixen a la bala major velocitat 

i precisió, però també són molt 
bones per a canons normals de 

batuda, que acostumen a ser els 
més usuals. El seu coeficient 

«S», tot i que n’hi ha de tots 
tipus, majorment acostuma 
a ser menor, amb tendència 
a puntes menys aerodinà-
miques, més xates, fet que 
no desmereix en absolut la 
seva eficàcia.

BALES AMB PUNTA DE PLÀSTIC
És un tipus de bala que ja des de fa temps 
la majoria de fabricants han posat al mer-
cat i s’ha popularitzat moltíssim el seu ús 
en tot tipus de caceres. Caracteritzades 
per la seva gran efectivitat, bon índex 
de penetració i expansió i bona volada 
perquè acostumen a tenir un bon coefi-
cient balístic, millorat per la diferència 
de pes en relació a les toves, pel fet que 
la punta de plàstic no pesa mai el mateix 
que les de metall i no tenen normalment 
formes massa xates. Hi ha molta varietat 
de tipus i gramatges en tots els calibres, 
cosa que les converteix en una magnifica 
opció a tenir molt present i en compte a 
l’hora de fer l’elecció de projectil.

Com he dit abans, la punta de plàstic al 
tocar un cos es deforma molt ràpidament 
i es converteix en un projectil de «punta 
foradada», amb una expansió molt espec-
tacular i amb uns resultats molt devasta-
dors i contundents. Són aptes per a totes 

les espècies, 
distàn-

c ie s , 
terrenys, 
i tota classe de 
canons i calibres.

Hi ha molts tipus de bales al 
mercat, com he dit anteriorment, i 
n’he parlat de molt pocs, amb molt bones 
característiques tots, però he intentat 
amb aquesta exposició generalitzar unes 
pautes senzilles que cal tenir presents, 
perquè crec que són les més bàsiques a 
l’hora de triar el més adequat per a nosal-
tres. Sigui quin sigui el tipus de bala que 
acostumeu a emprar normalment, que 
sigui la que realment us doni el conven-
ciment que és la millor que heu trobat i 
la que us doni els millors resultats i satis-
faccions. Acostumeu a fer servir sempre 
les mateixes un cop trobada la ideal, per-
què les alteracions no siguin produïdes 
per fer servir bales de tipus diferents 
que variïn, en aquest cas i lògicament, el 
punt d’impacte i altres coses contrapro-
duents. Estigueu oberts a totes les nove-
tats que surten al mercat, ja que cada dia 
es milloren coses, fruit d’investigacions i 

experimentacions en tots els camps, in-
clús en aquest, novetats que poden om-
plir d’èxits i satisfaccions un dels nostres 
mons, el de la caça.

Crec que no puc deixar de parlar d’un 
tema, el PREU de tots els tipus de bales. 
És important i a tenir en compte, 

però penso que hem d’interposar-hi 
una sèrie de factors. Per dur a terme 
l’activitat de la caça, normalment a part 
del nostre temps, que també té un va-

lor, tenim unes despeses, com ara 
drets de caça o vedat, llicèn-

cies, permisos, desplaça-
ments, vehicle, 

menjar, allot-
jament en 

m o l t s 
casos, etc., que 
sumats a la tempora-
da hàbil de caça, cada cop 
més llarga, pot representar una 
quantitat bastant important. Per tant, 
aconsellaria que el preu no fos un fac-
tor tant cabdal a l’hora de decantar-nos 
per una determinada marca o tipus, 
perquè comportaria que l’elegida no 
fos la més adequada, ja que al costat de 
tot l’exposat, la diferència podria ser la 
«xocolata del lloro». Suposo també que 
tots anem a buscar amb aquesta afició 
altres valors i satisfaccions, com gaudir 
de la naturalesa, de la convivència, dels 
amics, de la colla, etc., si més no això 
només ens podria preocupar o ser de-
terminant fins a cert punt, ja que tots 

aquests factors són molt més enriqui-
dors i ens poden omplir de múltiples 
alegries que, en definitiva, és del que en 
part es tracta. Si així ho aconseguim, 
rebrem el millor premi que podem ob-
tenir d’aquesta noble afició.

La punta de plàstic s’està 
convertint en la punta més 
versàtil.
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Salut animal

Control de coloms mitjançant
l’esterilització amb nicarbacina

1- El colom roquer
El colom roquer (Columba livia) és l’ancestre salvatge del co-
lom semi-domèstic (Columba livia var. domestica). Com que 

es tracta de la mateixa espècie, s’hibriden freqüentment i per 
això presenten un aspecte molt similar, cosa que fa realment 
difícil distingir una població salvatge d’una semi-domèstica.

Un cop superats els vuit mesos d’edat (període amb major 
mortalitat per als coloms), la seva vida mitjana en llibertat és 
d’uns cinc o sis anys, tot i que els coloms missatgers en cap-
tivitat poden arribar als 15 anys. El colom és una au de mida 
mitjana, amb el cap petit i un aspecte compacte i arrodonit. 
Els adults mesuren de 31 a 34 cm de longitud, amb una enver-
gadura alar de 63 a 70 cm i un pes d’entre 315 i 410 g. La colo-
ració predominant és gris, amb el carpó blanc i dues franges 
alars negres. Fan vols ràpids i directes que poden arribar als 
56 km/h.
Quant a la seva alimentació, és una espècie principalment 
granívora que menja llavors de cereals, lleguminoses i herbà-
cies i ocasionalment també fulles i alguns invertebrats. 
Les cries són alimentades amb llet de colom o llet de pap, una 
secreció produïda a la mucosa del pap. Es tracta d’una espè-
cie monògama i el vincle amb la parella a vegades perdura 
tota la seva vida. Tot i que el seu període de cria dura tot l’any, 
hi ha un pic d’activitat reproductora durant la primavera i 
l’estiu, i nidifica en solitari o formant petites colònies sobre 
cavitats o cornises. El niu consisteix en una estructura sen-
zilla i poc consistent, construïda amb elements vegetals com 
branques i fulles, on ponen dos ous de color blanc i els incu-
ben (ambdós progenitors) durant 16-19 dies. Tots dos tenen 

cura dels polls, que ja poden volar als 35-37 dies però conti-
nuen depenent dels pares uns quants dies més.

El colom urbà
El colom semi-domèstic o urbà és una espècie semi-domèsti-
ca que ha modificat el seu caràcter territorial per adaptar-se 
als nuclis urbans, de manera que poden conviure un major 
nombre d’aus en un territori determinat.
La presència de coloms a les ciutats no és un fet recent. 
Nombrosos escrits que daten de l’època de la Roma clàs-
sica parlen d’aquesta espècie convivint amb les persones a 
les ciutats. L’hàbitat urbà beneficia els coloms, ja que hi ha 
menys depredadors, tenen refugis alts i aliment constant, no 
estacional, com succeeix en la natura. A partir dels anys cin-
quanta, però, els coloms urbans han augmentat en número 
a la majoria de ciutats del món (es calcula que avui dia viuen 
més de 500 milions de coloms a les ciutats europees). Aquest 
increment està associat a l’augment de la població humana 
per l’aliment que els proporcionem, directament o indirec-
tament, i també per la gran varietat d’estructures d’origen 
humà on poden nidificar. En aquestes circumstàncies, s’ha 
assolit una superpoblació de coloms en moltes ciutats del 
món que provoca problemes importants en diferents àmbits.

Autors: Carlos González Crespo, Raquel Castillo Contre-
ras, Jorge Ramón Lopez Olvera i Santiago Lavín.
Adreça dels autors: Servei d´Ecopatologia de Fauna 
Salvatge (SEFaS), Facultat de Veterinària. Universitat 
Autònoma de Barcelona. 08193-Bellaterra (Barcelona).
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Cal conèixer bé la població de co-
loms, sobretot pel que fa a la seva 
reproducció, migració i a l’àrea 
que utilitzen, per a definir un mè-
tode de control realment eficaç.

2- Mètodes de control
Quan la densitat de coloms a la ciutat supera un determi-
nat llindar considerat com a tolerable (300-400 coloms/km2 
de mitjana, tot i que pot variar segons les característiques 
de la ciutat), és necessari establir mesures per controlar la 
població. Depenent de si es tracta de problemes localitzats 
o presents a la major part de la ciutat, s’han de definir diver-
ses estratègies. Els espais idonis per a mantenir una població 
de coloms sense que causin molèsties són els parcs i jardins 
amplis, tot i que petits grups d’aquestes aus poden viure a les 
places enjardinades. Contràriament, els coloms provoquen 
problemes en els edificis de pedra i els edificis habitats, pel 
contacte directe amb les persones.
Hi ha una gran varietat de mètodes de control disponibles, 
però per escollir-ne un cal estudiar la població de coloms 
en qüestió per conèixer els seus paràmetres poblacionals, 
especialment aquells relacionats amb la seva reproducció i 
migració. A més, cal també determinar l’àrea que utilitzen, 
els moviments que realitzen i els punts on s’alimenten, crien 
i descansen. Només d’aquesta manera aconseguirem apli-
car mesures de control eficaces. Per tant, és imprescindible 
conèixer la població de coloms de la ciutat on volem aplicar 
les mesures de control i, posteriorment, escollir el mètode o 
mètodes més adequats en funció de les dades obtingudes i les 
característiques de la zona. Per a reduir la població de coloms 
en un lloc determinat podem intervenir de tres maneres di-
ferents:

• Modificació de l’hàbitat. Consisteix a controlar la població 
de coloms actuant sobre el medi on viuen. Aquesta actuació 
es pot dur a terme sobre els punts d’alimentació i aigua, o 
sobre els llocs de descans i nidificació mitjançant l’ús de re-
pel·lents.
• Augment de la mortalitat. Consisteix a actuar sobre la seva 
mortalitat, mitjançant la captura in vivo i l’eutanàsia, l’ús 
armes de foc, o incrementant els nombre de depredadors 
de l’àrea on viuen. L’augment de la mortalitat és l’opció més 
freqüentment escollida, però és poc efectiva, donat que els 
coloms que sobreviuen tenen més aliment i refugi a la seva 
disposició, per tant augmentaran la seva reproducció i com-
pensaran els individus que s’han eliminat.
• Reducció de la fertilitat. Consisteix a evitar la reproducció 
dels coloms. Es pot actuar directament mitjançant la des-
trucció dels nius i ous, o indirectament a través de l’esteri-
lització de les aus. Hi ha diferents tècniques emprades per 
aquesta esterilització, però la més destacable és l’ús de fàr-
macs com la nicarbacina.

Conseqüències de la presència de coloms a les ciutats
La superpoblació de coloms urbans, com en el cas de la ciu-
tat de Barcelona (85.000 exemplars, segons dades de l’últim 
cens), pot causar un problema greu de salut pública, donat 
que els coloms poden patir malalties o ser portadors d’agents 
patògens transmissibles a les persones (zoonosi), com per 
exemple la salmonel·losi. D’altra banda, els coloms excreten 
femtes que degraden el patrimoni arquitectònic, el mobiliari 
urbà i la vegetació (es calcula que un colom produeix de mit-
jana 10 kg d’excrements anuals). També ocasionen problemes 
en magatzems de gra i en jardins, en aquests últims perquè 
detecten les llavors recent plantades i se les mengen. En al-
gunes zones, fins i tot, poden causar problemes a l’agricultu-
ra, si els conreus estan molt a prop de les ciutats.
Per acabar aquesta presentació de la situació actual, cal dir 
que els coloms també poden ser un valor afegit a la bellesa i 
l’atractiu de les ciutats quan el seu control és correcte (den-
sitat, ubicació i estat de salut adequats). Els vols i amanyacs 
acompanyen les places i jardins i són motiu de distracció per 
als nens i la gent gran. Els coloms, de fet, no han envaït les 
nostres ciutats sinó que hem estat els seus habitants els que 
hem facilitat, en un moment o altre, que visquin entre no-
saltres.
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3- El projecte de control dels coloms a Barcelona
L’Ajuntament de Barcelona, per mitjà del Servei d’Ecopatologia 
de Fauna Salvatge (SEFaS) de la Universitat Autònoma de Barce-
lona, pretén donar resposta al problema de la superpoblació de 
coloms a l’àrea urbana de Barcelona amb el desenvolupament 
d’un projecte de referència en la gestió dels coloms urbans. 
Aquest projecte té en compte la preocupació i la demanda de 
respecte de la ciutadania envers la natura i la biodiversitat, i té 
com a objectius: 1) reduir l’abundància de la població de coloms 
urbans de la ciutat de Barcelona per sota d’un llindar acceptable 
per part de la societat, 2) disminuir els problemes i les incidèn-
cies causades pels coloms a la ciutat de Barcelona, i 3) establir 
un mètode de gestió a llarg termini, fixant una estratègia que 
permeti mantenir l’abundància de coloms desitjada al llarg del 
temps.
El projecte d’esterilització de coloms de la ciutat de Barcelona 
s’efectuarà de manera simultània i coordinada en deu districtes 
de la ciutat. Els criteris per a la selecció i priorització dels punts 
de distribució del tractament han estat els següents: abundàn-
cia de coloms, grau de conflictivitat (determinat a partir del 
nombre d’incidències per coloms registrades), danys ocasionats 
al mobiliari urbà, vegetació, etc. i proximitat a llocs d’alt risc com 
són mercats, escoles, residències de gent gran i centres d’atenció 
sanitària.
El tractament
Els dispositius automàtics de distribució del tractament per-
meten programar la distribució del producte amb nicarbacina 
en tots els punts de forma simultània, a la mateixa hora. Això 
permet administrar el tractament entre els coloms i a la vegada 
evitar que un mateix individu s’alimenti en dos punts de distri-
bució diferents.
La duració anual del tractament amb nicarbacina és de vuit me-
sos, des del 15 de març al 15 de novembre. La distribució s’efectua 
cinc dies per setmana, de dilluns a divendres. L’hora de submi-
nistrament del producte és a les 08:00 h del matí durant els me-
sos de març a juny, i a les 07:00 h del matí de juliol a novembre. 
Aquestes hores corresponen en general al moment de màxima 

concentració de coloms als punts de distribució del tractament, 
i també s’intenta minimitzar la probabilitat que els coloms ja 
hagin obtingut l’aliment necessari per als seus requeriments 
diaris, per així assegurar la ingesta de la dosi necessària de ni-
carbacina.
Control i seguiment
Durant el desenvolupament del projecte es duran a terme dos 
tipus de registre del nombre de coloms a la ciutat de Barcelona: 
el cens global i les estimes d’abundància (màxim nombre de co-
loms d’un grup) als punts de distribució del tractament. Aquests 
dos registres permeten fer un bon seguiment de l’evolució del 
projecte, donat que aporten informació  important tant per a  
l’anàlisi de l’eficàcia del tractament com per al control i presa de 
decisions sobre possibles modificacions.
Estudi i seguiment dels punts de distribució del tractament
Cada punt de distribució es visitarà de freqüentment per a asse-
gurar el funcionament correcte del dispositiu, per determinar 
els factors d’atracció d’aquella àrea (alimentació directa o in-
directa, llocs de cria, etc.), i veure’n l’evolució. Durant aquestes 
visites es faran comprovacions periòdiques del nombre de co-
loms alimentats en cada punt, a fi d’anotar les variacions que es 
puguin produir i ajustar la dosi distribuïda. També es registrarà 
el possible consum de nicarbacina per part d’altres espècies no 
diana (espècies que no volem que consumeixin aquest producte) 
amb l’objectiu d’evitar-lo. Aquest aspecte és de gran interès per 
al projecte i és un altre dels seus objectius.
Resultats esperats
Experiències prèvies realitzades a Gènova i altres ciutats italia-
nes (550 colònies de coloms tractades) mostren que es produeix 
una reducció del 20-30% en el nombre de coloms amb un any de 
tractament, tot i que hi ha variacions segons les zones, i reduc-
cions del 80% després de quatre-cinc anys de tractament.

4- El fàrmac: la nicarbacina
El fàrmac utilitzat per al control de les poblacions de coloms 
urbans és la nicarbacina. Aquesta substància es comercialitza 
juntament amb grans de blat de moro, recoberts a la vegada per 
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una capa de silicona alimentària per tal d’evitar la pèrdua de 
nicarbacina malgrat que els grans es manipulin o s’humitegin.
La nicarbacina està formada per dues molècules: 4,4’dinitro-
carbanilida (DNC) i 2-hidroxi-4,6-dimetilpirimidina (HDP). En 
realitat es tracta d’un antiparasitari (anticoccídic) àmpliament 
utilitzat en pollastres de carn, i que en aus té un efecte esterilit-
zant només quan la ingesta és per sobre d’una dosi determinada 
(10 g/dia en el cas dels coloms) i de manera continuada. El meca-
nisme a través del qual provoca l’esterilitat és la ruptura de la 
membrana del rovell de l’ou, que fa que es barregi amb la clara i 
s’alterin les condicions necessàries per al desenvolupament via-
ble de l’embrió. Aquest efecte és reversible, desapareix després 
d’una setmana sense consumir el producte tractat.
Toxicitat, efectes secundaris en altres espècies i impacte 
ambiental
Quan els coloms ingereixen la nicarbacina, la metabolitzen ràpi-
dament i el compost es dissocia en les dues molècules que el for-
men, el DCN (component actiu) i el HDP (permet l’absorció del 
DCN a l’intestí de les aus). Quan el DCN no forma un complex 
amb el HDP, el DCN forma agregats massa grans com perquè 
es puguin absorbir a l’intestí, i per tant no farà l’efecte desitjat. 
Això també succeeix quan la nicarbacina es dissol en aigua o ro-
man al sòl, per tant l’impacte ambiental és baix.
Estudis de toxicitat realitzats en mamífers i aus que van rebre 
dosis de nicarbacina tant a curt com a llarg termini van mostrar 
uns efectes mínims. Sí que s’han observat efectes adversos en 
animals, però només després d’un any de tractament continuat, 
i la duració d’aquest a Barcelona serà de vuit mesos.
Altres aus
Per evitar el consum del blat de moro tractat per part d’altres 
aus no diana i més petites que els coloms, se selecciona la mida 
més gran possible del gra de blat de moro, perquè així puguin ser 
ingerits pels coloms però no pels pardals, per exemple. Pel que 
fa a les aus de mida similar als coloms, com la dosi de gra tractat 
s’ajusta a cada punt de distribució, l’agressivitat i voracitat dels 
coloms farà que el consum esperat per part d’altres espècies de 
mida similar sigui esporàdic. Aquest consum esporàdic despa-
rasitarà de cocccidis aquests individus però no els provocarà 
esterilitat.
Si es verifica que hi ha un consum de blat de moro tractat per 
part d’espècies no diana, s’interromprà el tractament dels co-
loms durant el període de cria d’aquestes altres espècies afecta-
des (dos mesos de duració, aproximadament).
Aus rapinyaires
No existeix cap risc si les aus rapinyaires consumeixen co-
loms tractats amb nicarbacina. Quan els coloms ingereixen 
la nicarbacina, la metabolitzen ràpidament i aquesta se dis-
socia en els seus dos components (DCN, el component actiu, 
i HDP, el component que permet l’absorció a l’intestí). Per 
tant, si una au rapinyaire caça i consumeix un colom tractat 
amb nicarbacina, està ingerint la nicarbacina de manera dis-
sociada i conseqüentment inactiva, donat que el component 
actiu no podrà ser absorbit a l’intestí. Tanmateix, les restes 
de nicarbacina inactiva que pugui estar consumint són irre-
llevants perquè roman molt poca quantitat de nicarbacina 
als teixits i òrgans dels coloms. Si una rapinyaire ingerís tot 
un colom sencer, estaria ingerint una quantitat de 0,30-0,45 
mg de nicarbacina, que és una dosi 20 vegades inferior a la 
dosi diària mínima necessària per aconseguir l’efecte d’este-
rilitat.

Mamífers
Estudis de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) indiquen 
que els mamífers (l’espècie humana inclosa) haurien de con-
sumir quantitats molt elevades de nicarbacina per manifestar 
efectes tòxics. Segons l’Agència de Protecció Ambiental dels 
Estats Units (EPA), una ingesta única de nicarbacina hauria de 
superar els 60 kg per a un nen (15 kg de pes) o els 40 kg per a un 
gos (10 kg de pes) per tal de causar efectes letals al 50% dels in-
dividus que el consumeixin. Aquest resultat està basat en dades 
toxicològiques orals agudes de LD50 (dosi letal 50%) de la rata i 
per al producte americà (2500 ppm), amb una concentració de ni-
carbacina tres vegades superior al producte europeu (800 ppm).

5- El paper del SEFaS
El paper del SEFaS en aquest projecte consisteix a planificar, 
supervisar i valorar l’eficàcia del control de coloms urbans a la 
ciutat de Barcelona mitjançant l’esterilització utilitzant la nicar-
bacina.
El SEFaS servirà com a nexe d’estudi i comunicació a través de 
la col·laboració entre empresa, comunitat científica, ciutadania 
i Administració, amb l’objectiu de millorar el coneixement so-
bre la biologia i la presència de coloms a la ciutat de Barcelona, 
així com de reduir l’abundància de la població i les incidències 
ocasionades. L’aplicació, avaluació i seguiment del protocol ha 
de reduir la població de coloms a l’espai urbà, fet que reduirà la 
necessitat d’aplicar actuacions puntuals en zones conflictives 
i farà possible un millor estat sanitari de la població de coloms 
urbans a Barcelona.
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Consultes legals

Com a comentari previ cal remarcar que, d’acord amb l’article 
33.18 del Decret 506/1971, de 25 de març, del Reglament per a 
l’execució per la Llei de Caça, és prohibit l’ús NO AUTORIT-
ZAT de (...) reclams elèctrics o mecànics.
 
El primer que hauríem de fer és veure si la paraula reclam in-
clou les dues accepcions castellanes de:
 
Cimbel: Ave o figura de ella que se emplea como señuelo para 
cazar otras.
 
Reclamo: Ave amaestrada que atrae a otras con su canto. Ins-
trumento que imita dicho canto.
 
Se entiende por reclamo, un aparato que imita el sonido que 
emite un animal. Normalmente son instrumentos aerófonos 
o bocinas.
 
Mirant l’article 25.6 del Decret de Caça es diferencien clara-
ment l’opció cimbel (au o figura), de reclam (só).
 
Per tant, estarien permesos.
 
En segon lloc, i si ens posicionem que reclam inclou les accep-
cions de cimbel i reclamo, en principi l’ús de reclams elèctrics 
com el que expliquen no és autoritzat (llevat que de mane-
ra excepcional, raonada i justificada s’autoritzi: p.e. danys a 
l’agricultura).

Per últim hi ha la qüestió dels reclams mecànics, és a dir, 
sense piles ni bateries: s’entén que són els que mouen les ales 
per la força del vent perquè hi ha un mecanisme que fa que 
el vent les mogui. No és manual. També quedarien prohibits.
 
Un altra cosa serien tots aquells reclams no elèctrics, ni me-
cànics, com ara el ànecs estàtics de plàstic que fa anys que es 
fan servir. Aquests, igual que els vius, són autoritzats.
 Això es important donat que pot afectar els tudons. N’hi ha 
uns d’elèctrics i altres de mecànics, força efectius, que funcio-
nen amb el mateix sistema.
 
Als EUA, Regne Unit i França els fan servir amb normalitat. 
Aquí, tot i que a València en fan servir, no és clara la seva le-
galitat.
 
En resum:
 
• Els elèctrics queden prohibits, els mecànics també (però es 

poden autoritzar excepcionalment i per escrit en cada cas).
• Les simples siluetes estan autoritzades.
• Els reclams vius també estan autoritzats, tot i que la llei 

remet a un futur desplegament reglamentari. Des del 2011 
s’hi està treballant. En aquest punt cal tenir en compte la 
qüestió de les restriccions per la grip aviar.

Àlex Cuadros
Advocat i caçador

En relació a la consulta que ens fan des de terres de 
l’Ebre referent a la legalitat o no de la utilització de 
reclams (com els de les imatges) per a la caça:



CAÇA
COSSOS SEGURETAT
TIR OLÍMPIC
OUTDOOR

Buscan's
al Facebook!

Ctra. Matadepera, 249.
08225 - Terrassa

Tel. 93 734 29 13
info@armerialisard.com

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

armerialisard.com
armipol.com

DESDE 1975
COMPROMETIDOS CONTIGO

SISTEMAS DE SEGURIDAD Y COMUNICACIÓN
Alarmas

Conexión central receptora
Circuitos cerrados CCTV

Video portero / Portero automático
Autorización de puertas de garaje

Mandos a distancia
Antenas terrestres y satelites

C/Galileo, 263, Barrio Les Corts
T 934 905 113

info@iperezserrano.com Instalaciones Perez Serrano
@iperezserrano

www.instalacionesperezserrano.com
www.iperezserrano.com
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Rastrejant  
la genètica!

Per Albert Pou Vilaró
Enginyer Tècnic Forestal
Fotos: Albert Pou i Pep Vila
Text: Club Español del Basset hound

Origen: Anglès.

Basset hound

Sabies què...?
L’origen d’aquesta raça data 
de finals del segle XIX, quan 
es va creuar un gos anglès, 
el Basset Artesien Normand, 
amb un Blood hound?
Tot i tenir les potes curtes i 
que es considera un gos lent, 
és capaç de seguir la llebre 
moltes hores.

Basset hound: els orígens dels Basset 
hound es troben revestits de llegendes 
i misticismes, cosa que succeeix amb 
la major part de les races canines,si bé 
aquesta raça tal com la coneixem actual-
ment es va desenvolupar a Anglaterra 
durant la segona meitat del segle XIX, a 
partir dels conillers (sabuesos) de talla 
baixa procedents de França. Els seus 
orígens venen determinats pel seu ús 
per a la caça i per una mida reduïda. La 
primera referència històrica moderna 
documentada de la paraula Basset per a 
un determinat tipus de gos, la trobem en 
un tractat titulat La Venerie, escrit per 
Jacques du Fouilloux, publicat el 1562. 
Les races Basset eren especialment útils 
gràcies a les seves reduïdes dimensions, 
ja que els gossos podien ser acompanyats 
fàcilment a peu pels caçadors que caça-
ven conill i llebre.
L’origen del Basset hound modern es 
remunta a temps més pròxims, quan a 
Anglaterra es van fer creuaments de gos-
sos Basset a partir d’exemplars Basset 
Artesien Normand, llargs i baixos, amb 
exemplars de Bloodhound, que va acabar 
originant una raça d’alta substància i 
una expressió singular, heretada en gran 
part del Bloodhound i amb unes caracte-
rístiques úniques com a gos de rastre.El 
1866, lord Galway va adquirir una parella 

de Basset Artesien Normand per alcomp-
te de Tournon, i una cadellada d’aquesta 
parella va ser venuda a lord Onslow, els 
quals va creuar amb races angleses, fona-
mentalment amb Beagles i Bloodhounds.
El 1883 els amants de la raça, els france-
sos anteriorment mencionats, van fun-
dar el Club del Basset Hound, cosa que 
va afavorir que a l’exposició canina cele-
brada l’any 1886 a l’Aquarium de Londres 
hi participessin 120 exemplars d’aquesta 
raça. Un any més tard, George Krehel 
redacta el primer estàndard, que es va 
mantenir en vigor durant 60 anys en al-
guns aspectes, com ara el cap i la seva pell 
solta. Amb la Primera Guerra Mundial va 
desaparèixer el Club del Basset Hound, i 
en la Segona Guerra Mundial es va reduir 
encara més la cria d’aquesta raça.
Tot i això, el 1954 es va crear un nou Club 
del Basset Hound, que va suposar un 
nou impuls per a la raça, en passar de 12 
inscripcions registrades al Kennel Club 
l’any 1950 a 1.687 el 1965. A Espanya, no es 
van començar a veure exemplars de Bas-
set hound fins a la dècada dels anys se-
tanta, amb la importació d’alguns exem-
plars d’Anglaterra, i a finals d’aquesta 
dècada i començaments dels anys vui-
tanta, comencen a sorgir els primers 
criadors nacionals dedicats a aquesta 
raça, amb afixes com Los Madroñales o 

La Fragata. La dècada dels anys noranta 
és l’edat daurada dels Basset hound a Es-
panya, ja que apareixen un bon nombre 
de criadors que constitueixen un germen 
de la creació del Club Espanyol del Basset 
houn del 1995.
És un sabueso de potes curtes, cos allar-
gat, orelles llargues, ben balancejat i amb 
innumerables qualitats, essent la més 
destacable el seu gran olfacte. És un gos 
de treball, per tant ha de ser fort, actiu i 
tenir gran resistència al camp, amb tena-
citat d’antic llinatge, que caça ventejant 
la presa i posseeix l’instint d’equip. La 
seva veu és profunda i melodiosa, i s’usa 
per a la caça amb escopeta de conill, lle-
bre i guineu.
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El Basset hound és un nas 
enganxat a un gos. Disposa 
d’un dels millors sentits de 
l’olfacte del món caní.

L’entrevista
del mes
Guillermo González 
79 anys

Guillermo González, de 79 anys, té la raça Basset hound des de fa 40 
anys i els primers exemplars els va adquirir a Espanya, d’origen anglès i 
americà. Després va anar ampliant l’equip fins a tenir un petit grup de 
12 exemplars. Caça la llebre a Castella i Lleó.

Per què un gos de raça i no un gos creuat?
Amb un gos de raça el criador pot utilitzar la consangui-
nitat per fixar els trets de la morfologia i l ’ instint de la 
caça. En una raça nombrosa, es considera un gos consan-
guini si té un ancestre en comú per part de pare i mare 
en una de les tres primeres generacions del pedigrí. A la 
genètica, un gos consanguini és mes capaç de transmetre 
els seus trets característics als seus fills.

Com vas conèixer aquesta raça?
A través d’un client que m’havia comprat un quadre; em 
va dir com de bé seguien els Basset hound els rastres de 
llebre a la seva finca.

Per què has triat el Basset hound?
Després d’haver tingut moltes races de rastre, vaig arri-
bar a la conclusió que el Basset és el millor sabueso que 
trepitja el camp.

Descriu la manera que tenen de caçar.
Són gossos amb molt nas, de molt fons, amb molt bona 
veu, molt ordre, molt meticulosos a la recerca, i són els 
millors gossos seguint la llebre. Les seves potes curtes, 
orelles llargues i el seu sentit d’olorar ajuden molt en el 
seguiment de la llebre llevada. El Basset és capaç de man-
tenir una línia sobre la llebre de 3 a 6 hores. Tot i que és 
considerat un gos lent per les seves potes curtes, és ràpid 
portant la línia de la llebre gràcies al seu nas fi.

Com milloraries, si s’escau, la genètica dels teus gossos?
Com a criador, sempre estic intentant criar gossos amb 
angulacions correctes. El meu objectiu és criar un Basset 
que pugui caçar bé i guanyar al “ring”.

A quina edat i com inicies els cadells?
Començo a treballar els cadells quan tenen entre 4 i 6 me-
sos, als conills.

Com ha de ser el teu equip de gossos preferit?
Prefereixo un equip sense líder i que qualsevol gos de l’equip doni 
la sortida a la llebre. A més, un equip ha de tenir gossos de camí. 
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“Tan important és l’aspecte morfològic del gos com 
les seves qualitats per a la caça, si ho fem així ens 
assegurem els millors exemplars de la raça”.

Creus que ha d’anar lligada la mor-
fologia i la qualitat de caça del gos?
Doncs és clar que sí. Cada raça pura 
té un estàndard escrit que descriu 
com ha de ser la estructura i tempe-
rament perquè el gos d’aquesta raça 
pugui desenvolupar la seva funció 
original. Per exemple, es veu unBas-
set que no té la angulació correcta, 
doncs aquest ha de fer molt més es-
forç per caçar i moltes vegades no pot 
mantenir el ritme dels altresgossos 
de l ’equip.

Digues defectes i virtuts de la raça.
Afortunadament, la raça Basset té 
relativament molt bona salut en 
comparació amb d’altres races.

Ets d’alguna Associació, Club, Fede-
ració... i en què et beneficia?
Sóc soci del Club del Basset Hound 
Americà, del Club del Basset Hound 
Francès, del Club del Basset Hound 
Español i del Club del Sabueso Espa-
ñol. Essent soci d’algun club estàs al 
dia de tot el que passa en el camp i al 
“ring”. Son fonts importants d’infor-
mació.  

Si haguessis de triar una altra raça, 
quina tindries i per què?
Seria la raça Ariegeois perquè s’as-
sembla al Basset Hound en el ras-
treig. Però si hagués d’escollir entre 
un Bassetbò i un Ariegeois, em que-
daria sempre un Basset per la seva 
fortalesa en el seguiment.

Vols afegir alguna cosa?
En aquest moment estic treballant 
junt amb la meva dona, Claudia Or-
landi, amb una línia de Basset que 
ella ha desenvolupat als Estats Units. 
Claudia té el programa més gran de 
cria del Basset al seu país amb el seu 
afix Topsfield. Estem ajuntant la 
meva línia, que porta l ’afix Lebrera, 
amb la seva, per crear una nova línia 
que es diu Topsfield-Lebrera. Fins 
avui dia hem tingut molt bons resul-
tats, tant en caça com en el “ring”. Els 
nostres Bassets son àgils i bonics, i 
creiem que no hi ha d’haver cap di-
ferencia entre el gos de caça i el del 
“ring”. 
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L’objectiu
Galeria de fotos dels subscriptors

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

Recorda els consells i recomanacions
següents:

- Les fotografies han de ser sensibles, que mos-
trin l’ètica de la caça i el respecte vers l’animal 
abatut.
- Quan es fotografien animals morts per acció 
de caça, millor fer-ho sense sang i sense exposar 
les ferides o les vísceres, ni amb la llegua fora, ni 
caps tallats...
- Si a la foto hi figuren persones, han de mostrar 
una actitud de respecte i amb postures adequa-
des (no agafar per les banyes ni per les orelles els 
animals, no actitud amenaçadora...).
- Les imatges que puguin resultar desagrada-
bles (ferides, vísceres, sang, òrgans...) envieu-les 
només si la foto té finalitats científiques o divul-
gatives.
 
Consells per fer una foto adequada:
 
- Intentar posar l’animal en una postura el més 
natural possible.
- Evitar que es vegi sang.
- Evitar que es vegi l’impacte de la bala: es pot 
tapar amb l’arma o alguna branqueta.
- Que el caçador/a adopti una postura de respecte 
vers l’animal.

Recorda: aquest petits detalls,
marquen la diferència!

Bons records de caceres pel Moianès.

Caçant la llebre amb gossos de rastre.

Pare i fill, el relleu garantit al Solsonès.El doblet del Ramon.
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Colla d’Artés.

Records becaders a la Catalunya central.

Bon dia de cacera del José Carlos.El Jordi amb l’exemplar de senglar caçat amb arc.

El Miquel amb l’excepcional verro abatut aquesta 
passada temporada.

Senglar núm.100 caçat per l’amic Abel.

Pare i fill, el relleu garantit al Solsonès.
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L’art de rastrejar

El material de rastreig

Per José Ignacio Cenizo 
Fotos: Associació RASTREJADORS 
(667.000.040) 

Fa temps, quan m’iniciava en les arts del rastreig, contempla-
va amb sorpresa el material que empraven companys d’altres 
països. Nosaltres en teníem prou amb una corda (fèiem servir 
des cable elèctric fins a cintes de persiana), i una esquella o 
campaneta en el millor dels casos.
A mesura que la nostra afició s’anava consolidant, i a força 
d’experimentar en les nostres pròpies carns, vam aprendre 
que tots aquests elements són importants i vaig reubicar 
l’apartat d’”accessoris” al d’”imprescindibles”. En el cas de de-
dicar-nos a rastrejar, mai sabem quan sorgirà l’ocasió d’ajudar 
un caçador, de manera que el més pràctic serà tenir sempre 
preparada la nostra motxilla de rastreig amb tots els materials 
necessaris, a la qual afegirem únicament elements renovables: 
aigua i piles o bateries carregades.
Evidentment, quan coneguem el terreny podrem alleugerir 
pes. És aconsellable fer unes quantes preguntes al caçador 
que ens poden ajudar a l’hora del rastreig. Com a exemple, ras-
trejant un isard resultaran imprescindibles unes bones botes 
amb bona adherència, mentre que si anem per un senglar en 
zones de rierols, unes botes d’aigua seran les adequades. 

Som-hi amb el repertori de gadgets, que no és petit:

PER AL GOS
Sempre hem de portar aigua per a ell. Rastrejar suposa un 
desgast important. A part d’una garrafa al cotxe, a la motxi-
lla com a mínim hi hauria d’haver un litre d’aigua. Si pica la 
calor, augmentar la reserva. Recomanem no rastrejar amb 
temperatures superiors a 25 graus; és millor esperar hores 
més propícies a l’alba o al capvespre. Si preveiem que farà 
molta calor, dissoldrem una pastilla d’Isostar en l’aigua que 
li oferim, el pot salvar o pal·liar un episodi de cop de calor.

Collaret ample i coble
Encara queden molt “guays” les elegants corretges de cuir 
alemanyes, però les construïdes en Biothane taronja es mos-
tren imbatibles i resulten les guanyadores per al gust dels 
rastrejadors: menys embolics, millor visibilitat, molt durado-
res i de fàcil neteja.
El collaret ha de ser ample per repartir la pressió i si pot ser 
que sigui “el seu collaret de treball” perquè sovint serveix per 
activar el gos a la cerca.
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L’ art de rastrejar | El material de rastreig

Collar GPS
S’ha tornat imprescindible. Els boscos bruts i densos ens 
obliguen moltes vegades a treballar amb el gos deslligat i és 
una de les millors inversions per tenir cura del nostre gos.
 
Armilla de kevlar
L’any passat vam tenir diversos ensurts i vam veure que el 
nostre equipament era massa lleuger. Fins i tot un cabirol 
podia fer-nos un ensurt.
 
Actualment estem dotant gairebé tots els gossos amb la seva 
armilla de protecció.
 

Campaneta
Insubstituïble en molt distàncies curtes. Ens ajudarà a si-
tuar al nostre gos en els rangs de zero a quinze metres, on els 
GPS no ajuden ni tampoc tenim temps per estar mirant l’apa-
rell. Parlem de bardisses i zones molt brutes. Quan sentim el 
soroll aquest senzill accessori ens permet ubicar i discernir 
el nostre company. Serveix també per avisar la seva presèn-
cia als companys de rastreig.

 
Farmaciola
Tard o d’hora ens traurà d’un compromís. Sobretot “saber 
utilitzar-la” pot resultar vital. Anirà al nostre vehicle, encara 
que en la motxilla en portarem una altra més bàsica.

PER AL RASTREJADOR
 
Unes botes de muntanya. Evitarem esportives i calçat ina-
dequat (he vist com una persona amb xancletes volia acom-
panyar el rastrejador). Si el terreny està entollat (zones pan-
tanoses, rierols, etc.) millor botes d’aigua.
 
Guants
Els trobem a faltar quan ja és tard. Les mans dels rastreja-
dors sempre evidencien aquesta afició. Les espines i els es-
barzers són la quotidianitat en els rastrejos, els animals si 
poden van a emboscar-se i morir en el més salvatge i espès 
de la muntanya.
 
Roba
Encara que anem per un cabirol a l’estiu, per favor sempre 
MÀNIGA LLARGA i pantalons resistents. Si són contra els 
talls millor. Ha de ser roba de treball, ja que és probable que 
haguem d’arrossegar-nos amb ella, també amb abundants 
butxaques per tenir a mà i repartit l’equip.

 
Ulleres de protecció
És una assignatura pendent. No he vist ningú fer-les servir, 
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però és important protegir també els nostres ulls.

Arma de rematada
SEMPRE. Manejable i amb bona parada. Sense mires òpti-
ques o electròniques que es puguin danyar o desajustar. No-
saltres fem servir rifles de calibre 44 Magnum (de palanca i 
semiautomàtics), escopetes (de corredissa i superposades) i 
també rifle Express a 9.3. Buscarem un animal que pot ser 
que encara estigui viu, ferit i enfadat, que intentarà vendre 
cara la seva pell. COMPROVAR que es porten bales.

Dall, tisores de podar, etc.
Encara que sembli mentida, són les eines que més utilitza-
rem i si ens falten es pot desbaratar l’actuació.
 

Mòbil carregat i anotació dels números dels caçadors que 
ens acompanyen i el responsable del vedat. L’emissora serà el 
més efectiu per comunicar-nos en cas de separació.
 
Corda
Resistent al nostre pes, d’uns 20 metres.

Cinta per marcar els indicis
Serveix per senyalar el rastre correcte i poder tornar enre-
re en cas de perdua. Millor utilitzar material biodegradable 
com cinta forestal o paper higiènic.

Corneta de caça
Lleugera i metàl·lica, servirà no tant per cridar el gos com per 
AVISAR de la nostra posició als altres caçadors, fent-la sonar 
regularment, sobretot si els hem separat i nosaltres els anem 
a trobar, empenyent la peça.
 

GPS
És molt convenient dominar-ne el maneig. A part de localit-
zar el gos, ens ajuda a trobar el camí de tornada al vehicle, 
a marcar indicis trobats i posicions. A vegades és necessari 
reprendre el rastreig al dia següent ja que sinó se’ns pot fer 
fosc sense haver arribat al nostre vehicle.

Llanterna: amb piles o bateries de recanvi. Si és frontal mi-
llor encara. Atenció als rastrejos llargs, sobretot darrere del 
cérvol (a algú l’hi ha comportat dos dies) cal anar preparat.
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Butxaca de seguretat (dins de la motxilla o armilla) hi anirà 
la documentació, mòbil, claus del cotxe. (En el meu cas, un 
cop vaig extraviar les claus del cotxe a tres hores de casa...).
 S’aprèn, i tant que s’aprèn!

Ganivet: un bon ganivet de dimensions mitjanes (15-20 cm) 
és aconsellable. (En el meu cas utilitzo un Muela Senglar de 
17 cm).
 
Dinar
Encara que el conegut entrepà s’agraeix molt, normalment 
faig servir barretes energètiques, que pesen poc i tenen una 
data de caducitat perllongada, ideals per portar en un racó 
de la motxilla. Intentarem que el nostre gos no mengi ni 
abans ni durant el rastreig, per evitar torsions d’estómac. 
Un cop acabat i arribats al cotxe, oferir-li aigua abundant.
 

Motxilla
Una motxilla resistent de 20 litres de capacitat és suficient. 
La major part del material el portarem repartit i a mà (ga-
nivet i dall a cinturó). GPS, corneta, en butxaca i LLIGATS 
a la roba o l’armilla. I després hi ha el petit material: lupa, 
mocadors de paper, llibre de pèls, etc. que cadascú consideri 
important.
 
Una de les coses que més es necessita portar és TEMPS. Sa-
bem quan vam començar, i encara que la majoria dels ras-
trejos tenen el seu desenllaç abans dels 500-600 metres i es 
resolen en menys d’una hora, no són infreqüents rastrejos 
de més de quatre hores i diversos quilòmetres de longitud; 
i fins i tot rastrejos de més d’un dia de durada. Mai se sap. 
La manca d’equipament no hauria de ser el motiu que ens 
obligui a l’abandonament. 
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Què és per tu la caça?
Per mi la caça no només és un esport sinó una manera de 
conviure amb la natura que ens envolta, conèixer-la, respec-
tar-la i aprofitar les coses que ens aquesta ens dona. 

Què és el que et va iniciar en el món de la caça?
Em va iniciar la curiositat suposo, la meva família paterna 
és caçadora i volia saber el perquè els agradava tant aques-
ta afició. Vaig tenir la sort de veure moltes peces des del 
començament, cosa que va fer que cada cop m’agradés més 
practicar-la. 

Quants anys fa que caces? I si es pot, saber quants anys 
tens?
Fa 7 anys que vaig a caçar, però només 3 que porto arma.
Vaig començar amb 10 anys. Tinc 17 anys. 

Quina modalitat t’agrada més? Per què?
Només practico caça major i m’agrada molt perquè ho visc 
amb gran emoció, però no només m’agrada per això sinó per 
el fet que no només gaudeixo jo quan veig un senglar, sinó 
que gaudim tot el col·lectiu. Mai he provat cap altra modali-
tat de caça, però no descartaria provar-les algun dia. 

Un paratge per caçar...
El Collsacabra, la meva terra, crec que és un dels racons més 
bonics del món.

Tens gos? Quina raça?
No, no tinc gos, però normalment acompanyo gossers de la 
meva colla amb els gossos, que tenen porcelanes i brunos de 
jura majoritàriament.

Quina arma utilitzes?
Des de fa un any utilitzo un rifle, un Browning bar amb cali-
bre 30.06, abans caçava amb una superposta del 12. 

Aprofites la carn de caça?
Normalment si, a vegades donem la carn a familiars i amics, 
i a vegades ens la quedem nosaltres mateixos o altra gent de 
la colla. 

Trobes amb facilitat botigues especialitzades en caça?
Tenim la sort que a Osona, hi ha botigues especialitzades en 
aquest tema, però reconec que molts caçadors han de des-
plaçar-se bastant per trobar-ne alguna.

Creus que la llei de caça està actualitzada? Perquè?
La llei de caça és bastant antiga, crec que s’hauria de revisar 
cada cert període de temps per englobar les modernitats de 
cada època. 

Quina és la mitjana anual de costos en relació a la caça?
Calculeu el que valen dos carnets de societats del senglar, unes 
3 caixes de bales, i els diners que es gasten quan vas a cacera 
i algun imprevist com roba, accessoris… No puc dir una xifra 
concreta però si asseguro que la caça no és una activitat barata. 

Entrevista a la caçadora
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Que creus que es pot millorar en el 
món de la caça?
Crec que una de les coses que hem 
d’aconseguir el col·lectiu és millorar 
la imatge de la resta de la societat cap 
a nosaltres. Com a noia diria que sem-
pre es pot millorar l’àmbit d’igualtat 
de sexes. A mi m’han tractat molt bé a 
la colla, que m’ha acceptat com un més, 
però sempre hi ha gent que no és del tot 
respectuosa. 

Com veus el futur de la caça a Catalunya?
La caça a Catalunya? No m’havia arri-
bat a plantejar aquesta pregunta, su-
poso que seguirà igual que fins ara. És 
veritat que cada cop hi ha menys gent 
jove que caça però tot i així tinc l’espe-
rança que la caça perduri molts i molts 
anys més. Espero que en un futur hi 
hagi molts més aficionats que gaudei-
xin tant o més que jo aquesta bonica 
afició. 

Alguna anèctoda?
Sí, no és ben bé una anècdota, però po-
dria dir que una de les meves altres afi-
cions és l’art. Encara que no hagi anat 
mai a classes de dibuix, sempre m’ha 
agradat dibuixar i ja fa uns anys que 
vaig pensar que perquè no dibuixar 
coses de caça, així relacionaria els dos 
mons que m’agraden i encara hi gaudi-
ria més. Aquí us deixo alguns dels meus 
dibuixos. 

Acabi la frase: El millor caçador és 
aquell que...
no només gaudeix matant la peça de 
caça, sinó que gaudeix els empaits dels 
gossos, la parada, l’engegada, la colla, 
la companyia dels altres caçadors, el 
paisatge que l’envolta. Crec que el mi-
llor caçador no és aquell que millor tira, 
sinó el que gaudeix més sense tirar.

“Una de les millors 
formes de gaudir 
de les meves dues 
aficions, l’art i la 
caça, és fent dibui-
xos de temàtica 
cinegètica.”
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Des de dins | Entrevista a la caçadora

“Gràcies al meu 
pare m’he iniciat 
a la caça i de mo-
ment només he 
practicat la ba-
tuda del senglar. 
No descarto pro-
var-ne d’altres al-
gun dia.”
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Avui m’aixeco a ¼ de 6: per la son que porto acumulada i per-
què vaig als Bevins, que em queden molt a prop de casa.
Quan passo pels primers camps de Coromines ja va clarejant i 
m’hi veig un xic. Dins el camp dels pollancres hi ha un emba-
lum negre i aparco on solem deixar els cotxes quan anem al 
“collet de les catxes”.
M’equipo i vaig a veure que és el que he vist sota el camp. Són 
tres senglars força grans que van pasturant. Me’ls miro una 
bona estona amb els prismàtics i veig fins i tot com s’empaiten. 
Marxo cap els Bevins sense que s’esverin ni detectin la meva 
presència.
Al camp d’abans de la “partió”, no hi ha res. De la cleda enllà 
sembla que hi ha una mica més de boirina, que dona un to mis-
teriós al paisatge. Camino a poc a poc intentant no fer fressa 
i mirant amb els prismàtics la vora de baix dels camps, la que 
dona al bosc. Quan soc abans d’on fem la parada de “la pome-

ra”, em sembla veure quelcom. Mà de prismàtics! És un cabirol 
que, al moment que el veig, ell mira cap on jo em trobo i penso: 
“ ja t’haurà vist”. Em tapo amb un arbre i per sort veig que va 
tirant avall, així que jo vaig fent el mateix. Ara el veig ara no, 
però ell va marxant, pel llindar dels camps i el bosc. Quan arri-
bo a l’altura de l’autèntica pomera, em costa localitzar-lo; està 
pasturant on comença la pujada de sota el revolt, on hi vaig 
abatre una guilla. El dec tenir a uns 150 m i al veure que pot 
continuar pujant, allunyant-se’m, i a mi se m’acaben els arbres 
per tapar-me, decideixo tirar. Recolzo el rifle a la forqueta, el 
tinc de cul, espero que es giri, la creu em va d’un costat a l’altre 
i penso: “no el tocaràs”. Quan aquesta li passa per sobre, premo 
el gallet i surt corrent reculant cap a la meva direcció  cap a “la 
pomera”; aleshores, quan arriba sota el meu indret s’atura dalt 
d’un turonet; el tinc a uns 100 m. Si no cau ara, ja puc plegar. 
Ja he tornat a carregar el meu 243 Win de forroll. Quan l’estic 

El cabirol suicida de la boirina

Fets de caça
Per Miquel Serra (text i fo-
tos) Caçador veterà a qui 
li agrada escriure. Anota 
diàriament a les seves lli-
bretes els fets de la seva 
vida cinegètica.
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Recolzo el rifle a la forque-
ta, el tinc de cul, espero que 
es giri, la creu em va d’un 
costat a l’altre i penso: “no el 
tocaràs”.

apuntant, gira per marxar cap al bosc i, com que crec que el tinc 
prou ben encarat, premo el gallet, però ell arranca i desapareix. 
Penso “per què s’ha aplanat al caure”.
Prenc referències i camino avall pel mig del camp trepitjant 
l’herba alta i amb la rosada de la nit que em mulla els panta-
lons. Arribo al turonet on estava parat el cabirol però, a sota on 
creia que el trobaria, no hi ha res.
Començo a maleir el fallo i la poca punteria, quan decideixo 
abandonar i tirar amunt pensant que no l’he tocat. Finalment, 
el trobo mort a la meva esquerra.
És un mascle d’uns 4 o 5 anys força gros, però que no fa gaire 
banya, penso que no arriba ni a bronze. Sembla que porta un 
tret a l’esquena i un al coll, no sé si és del mateix projectil.
Després de fer-li les fotos de rigor, l’agafo per una pota i el pujo 
fins a sota la parada de “la pomera”; allà, el mig camuflo i vaig a 
buscar el cotxe. Al baixar continuo quan passo per l’indret on 
hi tinc la víctima i vaig a girar quasi a “la bassa de la Processó”. 
Faig aquest tomb per si puc veure algun animal més. Pujant, 
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m’aturo i baixo a buscar el cabirol. Nova sessió fotogràfica. 
Poso els precintes al lloc que corresponen, el carrego al cotxe 
amb penes i treballs, perquè l’animal fins i tot pot pesar més de 
30 kg, i cap a Sant Quirze, tot cofoi. Es nota que és dels primers 
que caço.
Vaig a ensenyar-lo al meu amic Robert, company en moltes sor-
tides darrere aquests animals, que se’n alegra que l’hagi aba-
tut, ja que, segons ell, me’l mereixo per la meva constància a 
l’hora de sortir tants cops al camp.
El porto a la carnisseria perquè me l’escorxin i preparin per 
poder-lo congelar. Aprofito, i el Lluis em fa aquesta foto amb 
la meva víctima d’avui. Des d’aleshores, el turonet on estava 
parat el segon cop que li vaig tirar i abatre, al recular cap a mi, 
l’he batejat com “el turonet del suïcida.”

Cada zona, cada paratge, cada racó 
d’una cacera on ens succeeix quel-
com diferent, el recordem batejant-lo.

Fets de caça | El cabirol suicida de la boirina



Tot per la caça
i la pesca.

HORARI:
Dimarts de 17:00 a 20:30

Dimecres, Dijous, Divendres i Dissabte
de 10:00 a 13:00 i de 17:00 a 20:30.

Tel. 973 48 05 55
www.armeriasolsona.com
Ctra. Manresa, 38 bxs, Solsona

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



Entrevista 
Societat caçadors St. Isidre de Vandellòs. 
Octavi Moix Martínez, President de l’Àrea de Caça 10.199 Vandellòs.

Caça Social

Com es diu la societat?
Societat de Caçadors St. Isidre de Vandellòs.

Quin any es va fundar? 
L’any 1975.

Quins termes municipals comprèn la so-
cietat?
Hospitalet, Vandellòs, Pratdip i Tivissa.

Quantes hectàrees aproximades teniu? 
Tenim 1.200 ha.

Quants socis sou actualment?
87.

Quin any ha estat el que éreu més socis i 
de quin nombre de socis estem parlant?
Any 1.999, 109 socis.

Quina és la mitjana d’edat dels socis?
54,3 anys.

Quines espècies cinegètiques teniu? 
Tudó, Tord, Griva, Becada, Perdiu, Guineu, 
Porc Senglar, conill, estornell.

Quines espècies són les que caceu més 
habitualment?
Porc senglar, conill, Tord i tudó.

Per espècies, quin nombre de captures 
teniu per temporada? 

Espècie Nom
científic

Mitjana
de captures

Rècord 
històric

de captures 
/ any

Perdiu roja Alectoris 
rufa 15 425

Tudó Columba
palumbus 25 124

Becada Scolopax 
rusticola 5 15

Tord comú Turdus 
philomelos 150 225

Conill
Oryctola-
gus cuni-

culus
10 220

Guineu Vulpes 
vulpes 4 140

Són molt complexes les tasques que has 
de fer com a gestor de l’Àrea Privada de 
Caça? Per quin motiu?
No són feixugues les tasques com a gestor, 
però tenim certa dificultat a ser escoltats 
per les diferents administracions i rebre re-
cursos per poder millorar l’Àrea.

 Algun aspecte que creguis que es pot
millorar?
La gestió de la carn de caça i la divulgació de 
la importància del caçador dins l’equilibri 
mediambiental.

Com porteu la relació amb la resta 
d’usuaris del medi natural?
Degut a la caça del senglar i els problemes 
que aquest comporta, els usuaris del la 
muntanya cada cop ens tenen més respec-
te i, usualment, hi ha bona entesa, ja que 
no privem que ho puguem compartir amb 
altres col·lectius.

Teniu molts problemes de danys d’espè-
cies cinegètiques a l’agricultura / acci-
dents trànsit…? Com ho solucioneu?



Fins que no es va canviar la llei de trànsit, molts, ara ja no en tenim 
tants, tot i que rebem moltes queixes de propietaris de terrenys pels 
danys a l’agricultura del porc senglar.

Alguna anècdota a destacar? 
Com a gestor de l’àrea privada cap.

Com veus la vostra societat en un futur?
La veiem positivament mentre no manqui l’ajuda d’Ajuntament i 
l’Administració, tot i que caldrà fer un fort treball per poder treure’n 
el màxim de profit possible, ja que cada vegada hi ha menys caça-
dors i els que hi ha tenen una mitja d’edat molt alta.

Vandellòs,
mar i muntanya
al Baix Camp
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Recepta
Preparació

Netejarem el llom de nervis i tels, el posarem en 
un bol amb aigua freda, sal, el suc de ½ llimona 
i un grapat de glaçons, i el deixen reposar 30 mi-
nuts a fi de dessangrar-lo.
Un cop reposat, l’eixugarem i el tallaren ben 
petit amb el ganivet.
Picarem les anxoves, la seva, els cogombrets 
i les tàperes ben petites (tot per separat) i ho 
reservem.
Fem un guacamole amb el tomàquet picat a la 
bruanoise, afegim l’alvocat i ho amanim amb 
sal i oli.
Per preparar el tàrtar, posem en un bol la mos-
tassa, el ketchup, la seva tendra, els cogombrets, 
les tàperes, el julivert i l’anxova. Aleshores ho ba-
rregen tot per amalgamar els ingredients amb 
un bon rajolí d’oli d’oliva. Finalment, afegim 
la carn i ho salem i empebrem generosament. 
Remenem i ho proven. S ho volem més pujat de 
gust, podem afegir un raig de conyac i tabasco.

Munten el plat

Posem el guacamole al fons del plat o copa, di-
positem amb gracia el tàrtar i decorem amb mi-
crovegetals i pa torrat.  

A les fotografies que acompanyen la recepta 
també he posat una pipeta amb oli d’oliva de la 
varietat corbella, or líquid per al paladar, que 
acompanya perfectament el plat.

 

Comença la calor, venen de gust platets no tan contundents i més lleugers, 
per això proposo aquest tàrtar servit amb copa o platet. Amb aquesta la com-
binació de cabirol i la subtilesa de l’alvocat, casem de meravella. Bona caça i a 
cuinar! Animeu-vos a enviar les vostres receptes i les provaré.  

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

Gourmet

Tàrtar de cabirol amb guacamole  

Ingredients

- 1 llom de cabirol
- 30 g de ceba tendra
- 2 filets d’anxova
- 20 g de cogombrets confitats 
amb vinagre
- 20 g de tàperes (alcaparras)
- 3 cullerades de ketchup
- 1 cullerada de mostassa
- 20 g de seva caramel·litzada
- Julivert
- Sal 
- Pebre negra
- Oli d’oliva 
- 2 alvocats 
- 1 tomàquet madur gros i fort
- 1/2 llimona 
- Llesquetes de pa torrat
- Microvegetals

Si saps alguna recepta elaborada amb 
carn de caça i la vols compartir, envia-la 
a foto@cinegeticat.cat i en farem difu-
sió! #menjoelquecaço
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Telemetria per a Experts en Caça

No perdeu els vostres gossos
amb simples collars GPS

No malgasteu els vostres diners
en la compra de mapes

Us tinc campions,
som-hi cap a casa

Disponible a la vostra armeria 
i a Tinyloc www.tinyloc.com
Tel. +(34) 93 7907971
vendes@tinyloc.com GPS + Ràdio Tracking 

ÚNIC 

AL MÓN

GPS+Ràdio Tracking

Localitza
ció i navegació


