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Editorial

Escric aquesta editorial pensant en les vacances d’estiu, en la 
mitja veda, en les batudes de senglar excepcionals per danys, 
en les fires de caça que queden... Però també mentre escric 
penso i faig una autocrítica i una valoració personal de tot 
allò que he fet i no ha anat prou bé, per mirar de redreçar-ho 
de cara a la pròxima edició. No obstant això, em sento orgu-
llós i molt encoratjat pel camí iniciat amb la revista perquè, 
de mica en mica, ens adonem que tot allò que anem encetant 
es va consolidant. És a dir, que anem fent de guies en matèria 
cinegètica i això és positiu.
A l’estiu hi ha temps per tot, sobretot per desconnectar i re-
laxar-se, però és important no abaixar la guàrdia i una bona 

manera de fer-ho és reflexionar amb escrits com el que us 
passo a continuació i que ens ha fet arribar un subscriptor 
que ha volgut mantenir el seu anonimat per l’atreviment i 
la ironia del seu text. Vagi per endavant que aquest escrit té 
per objectiu la millora del nostre col•lectiu i també vagi per 
endavant que coincideixo amb l’autor en allò referent a que 
hi ha moltíssims Presidents i Caps de Colla que fan les coses 
molt bé, amb molt sacrifici i de manera exemplar. Aquest es-
crit és per millorar els que no són tan exemplars...

Bon estiu i bona mitja veda!

El Sr. President de la Societat i/o Cap de colla...el nou 
senyor feudal?

D’anys i anys d’anar a caçar, valorant sempre allò millor 
i tants bons moments viscuts... Els pocs que solem encara 
ser socis de diferents societats de caçadors, que voltem 
buscant diferents emocions per la passió de viure la caça 
arreu del nostre paradís català i dels voltants d’aquest... 
No puc deixar de fer una anàlisi d’algunes de les diverses 
situacions i de com ha anat evolucionant especialment el 
que es refereix a la caça major. He pogut viure en pròpia 
pell el costat fosc i brut generat pels que denomino nous 
Senyors Feudals. Solen ser alguns Presidents de Societats 
i/o Caps de Colla, valguin les majúscules ja que impera la 
seva llei i manen amb mà ferma. Us en dono fe.

Us en faré format de diàleg que de segur molts de vosaltres 
n’haureu viscut de similars o pitjors.

S.F.: (Sr. Feudal)
C.S.: (Caçador Soci)

S.F.: “Tu que ets de fora, ens caldrien més socis.”
C.S.: “Em diuen que els que som de fora paguem més de quota 
de soci que els d’aquí del poble?”
S.F.: “És clar... a sobre que us deixem venir a caçar. Hi ha 
propietaris que no els cobrem res per disposar de les seves 
terres al vedat i així ho compensem.”
“També ens pots dur gent per caçar un sol dia (20è) o el 
cap de setmana (50è).”
C.S.: “Però sap el nombre de gent que cal dur?”
S.F.: “El que vulguis... Ja els posarem a parada, que cami-
nin, que ajudin a treure porcs i si en maten cap, recorda’ls 
que no tenen dret a emportar-se la carn... Per tancar les 
caceres grans ens va molt bé tenir gent de fora.”
El Sr. Feudal vol més socis, tenir convidats a cada cace-
ra... Convidats amb limitacions estrictes a diferència de la 
resta de membres de la colla. Moltes vegades, sense opció 
a sorteig de parades, aquest convidat no podrà fer ben bé 
res envers la política de “parades vitalícies” dels còmpli-

ces del nou Sr. Feudal. Com a mal gestor, no cau en que tot 
convidat és un soci potencial, que si marxa content potser 
ampliarà la colla a curt o llarg termini. És un moment en 
què es van evidenciant fusions de colles properes i abando-
nament de terrenys a caçar per la lenta i progressiva des-
aparició de caçadors locals, especialment a les zones més 
llunyanes de les grans ciutats catalanes i amb l’evident 
augment i proliferació del senglar, fet que porta a molts 
a caçar a tocar de casa perquè ja hi ha porc arreu. Veureu 
que la cosa surt rodona... Hi ha més factors econòmics de 
la societat i colla que intervenen.
C.S.: “Aquesta temporada m’ha dit el secretari que millor 
que els socis no ens emportem cap porc... Que és millor 
vendre’ls tots al final de cada cacera.”
“Diu que tothom baixi porcs siguin on siguin... Que no els 
arrosseguem, que els estripem i que els vol puntuals a la 
caseta on vénen a recollir-los.”
S.F.: “Cert... Ningú els vol per res i no vol desmuntar-los 
ningú... a sobre despeses per a la societat en pagar el 
veterinari per mirar la triquina!”
C.S.: “Què en fareu dels calers de la carn?”
S.F.: “Per pagar les factures del veterinari dels gossos 
ferits.”
C.S.: “I si no hi ha gossos ferits o n’hi ha pocs?”
El Sr. Feudal posa mala cara... Ha fet massa preguntes i 
l’intimiden. La gestió dels calers de la societat no queden 
recollits enlloc i ja sabem que hi ha massa societats que 
no fan cap junta ni reunió per posar els números sobre la 
taula, debatre’ls, valorar obres de millora a les casetes, 
locals dels caçadors i tantes d’altres despeses. Cert és que 
els companys gossers sempre hi perden i sense ells no hi 
ha colla, actual problema a moltes societats de caça major, 
però l’excusa de destinar els diners de la carn sols pels 
gossers, ja no fa quall...ni fent un dinar o sopar a final 
de temporada amb els calers sobrants, ja que els albarans 
dels majoristes de carn els té ell i sols ell sap els diners 
generats envers l’esforç de tots... Més encara dels que en-
cara caminem per anar a parada el temps necessari, tornant 
carregats si has fet sort de matar un porc i més sort si 
t’hi ajuden a estirar. A sobre, tots els majoristes de carn 

Reflexions d’estiu

de caça la paguen mesos enllà o fins hi tot a final de tem-
porada... Difícil que la colla disposi d’aquesta informació 
al detall amb el nou Sr. Feudal al poder.
Aquesta temporada passada, em feien constar que una socie-
tat de caçadors de les terres del nord, deixem-ho aquí... 
feia alta com a “club”. Els socis no sabien el motiu del 
canvi de societat a club... Feu-ne recerca i de segur en 
traureu l’aigua clara. Mans brutes Sr. Feudal.
C.S.: “Ara que m’he fet soci... em dieu que en batuda no es 
pot tirar a cap cabra? Alguna d’aquestes societats, tenen 
daina, cérvol, cabirol, mufló...”
S.F.: “Ni pensar-hi de tirar a les cabres! El dia que vas 
venir de convidat us hi vàrem deixar tirar perquè van venir 
gossers de fora i un d’ells és una persona molt important 
del sector que amb els seus gossos fa el que vol.”
C.S.: “Doncs si voleu, hi ha gossers de fora que tenen 
gossos per tot... Us ajudaria un cop o dos a la temporada 
a fer batuda amb els seus gossos... Cacen en format rehala 
espanyola i ho fan córrer tot. Baixem densitats, descastem 
femelles, ajudem a tenir millors trofeus i tots contents.”
S.F.:” Els gossers de la colla, i jo mateix, no volem gossers 
de fora. Aquí sols es tira al porc i potser un dia de la 
temporada farem cacera de cabres amb algú de fora que ja 
duré jo.”
C.S.: “I que en fareu de les anelles?”
Ara sí que s’ha empipat. És aquí on es complementarà el 
model de guanys per a alguns i gaudir per tots si vol o 
no vol el S.F. Les anelles no són sempre per als socis, la 
millor de les societats fa sorteig amb rotatius d’anelles, 
especialment per al mascle de cabirol, en què tots disposem 
d’una setmana o més dies per intentar fer la captura. Idea 
genial!
La realitat de moltes colles és que es venen a preus as-
tronòmics a gent de fora, també a intermediaris de caça 
o el mateix Sr. Feudal les gestiona personalment, fent els 
acompanyaments, cobrant és clar. Fa dues temporades, una 
colla no tenia anelles per anellar els cabirols abatuts 
perquè el seu Sr. Feudal les va vendre totes entre l’abril 
i el maig, deixant tots els socis sense opció de caçar els 
cabirols. I les d’isard? I els cérvols? I les cabres sal-

vatges? Especuladors experts les han monopolitzat amb el 
vistiplau dels Srs. Feudals, que troben amb els isards i la 
cabra salvatge el negoci brut de vendre, revendre, fer els 
acompanyaments a 100 € el dia a caçadors de cartera plena. 
Perdoneu els que teniu aquestes espècies a les vostres con-
trades, de ben segur que teniu models de gestió exemplars 
també, però si no consten als registres de l’estat de comp-
tes de la societat i no ho feu arribar a la resta de socis, 
sou també Srs. Feudals. Reia sol un dia que un d’aquests 
Srs. em feia saber que venia totes les anelles a un dels 
propietaris de terrenys del seu vedat i aquest propietari 
les revenia a gent de fora, inclús a caçadors internacionals 
cobrant ell i els seus amics locals, 100 € o 150 € si el 
caçador forà era de més a prop o menys lluny. La societat 
les ven totes unificades a 600 € i el propietari a 1.500 € 
i fins a 2.500 € depenent del trofeu. Mans brutes d’aquestes 
petites màfies de caçar, que trist i real, oi?
Un dia vaig caçar amb una colla que, en batuda, abans 
d’engegar ens van fer detall del tarifat d’anella per als 
cérvols i cabirols mascles. I el Sr. Feudal i Cap de Colla 
ens va deixar ben clar, que si ens marxava ferit i en tenien 
constància, pagaríem l’anella igualment!!
Al final de la cacera, enfadat, ens retreia que la gent que 
tenia animals a tir, no els va voler tirar. I és que la 
previsió de guanys no va sortir, els de fora no vàrem voler 
tirar als animals joves amb nul trofeu i amb un futur per 
endavant... Això de tirar a tot no val...no hi ha tants “ga-
tillo flojos rucs” amb carteres ben plenes. La crisi ha estat 
dura per al sector i es nota arreu. També per als isards... 
que a moltes societats queden per vendre temporada rere 
temporada perquè els Srs. Feudals de les zones tenen mala 
fama en el seu model de generar guanys sense límits. Tot 
corre, per bo i per dolent. I ens cal cuidar molt als bons 
presidents de les societats i/o caps de colla, tenen molta 
responsabilitat, la gran majoria són grans caçadors amb les 
agendes carregades de feina per fer als vedats, a part de 
la seva tasca professional diària. Però els que fan de nous 
Srs. Feudals, cal que els anem posant les coses sobre la 
taula, ben clares, ja que tots els socis, locals i de fora 
fan la colla, tenim vot i paraula. Més encara amb sentit 
comú i aportacions constructives per evitar la complicitat 
al Feudal. A totes les societats de caçadors i colles hi ha 
diferències d’opinió, propostes no acceptades o diferents 
perspectives. Per això es fan les juntes de socis, les 
reunions a la caseta, les trobades al bar del poble també 
valen perquè arreu on es generi debat hi ha riquesa, evo-
lució i millora. Cal màxima transparència amb els comptes, 
que són diners de tots els socis i no dels membres de les 
juntes. Envieu, com fa la majoria, l’estat de comptes de la 
societat, pengeu-los al local social o caseta com els pesos 
dels animals abatuts que veneu. Ens cal ara més que mai 
perquè no són bons temps per als caçadors i menys per a 
les institucions sense afany de lucre.

Nou Sr. Feudal, si vols colla, fes colla!!

A l’atenció de Redacció: si us plau, posa’m d’anònim que 
encara algun dels meus Srs. Feudals em farà fora de la 
societat!!
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Caça news

Mitja veda 2017 – 2018

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 Setembre Dijous, diumenges i festius no locals
Lleida i comara del Solsonès 15 Agost 15 Setembre 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  

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.

Tot just fa un any, que des de CINEGETICAT es va orga-
nitzar una visita a un parc d’entrenament de gossos de 
rastre sobre senglar a França (a tocar de Carcassona) amb 
representants de diferents entitats relacionades amb el 
món cinegètic català (membres federatius, d’agrupacions 
de caçadors i de l’Administració) per conèixer el funciona-
ment i les característiques d’aquests parcs en altres llocs i 
així poder legalitzar parcs d’entrenament a Catalunya.

De moment sembla que tot està parat i no s’està treballant 
al respecte, encara que continuï essent una de les reivindi-
cacions més generalitzades dels gossers de Catalunya.
 
En aquest sentit, el passat cap de setmana, uns quants 
membres del grup Narinan van organitzar una sortida a 

un parc d’entrenament d’Osca, a la localitat de Pueyo de 
Araguás,  anomenat Centro de ocio cinegético “A Caixigo-
sa”, que disposa de 40 hectàrees de terreny forestal per tal 
de poder treure els gossos a entrenar i aprofitar per passar 
un cap de setmana de germanor.

Aprofitant la sortida els mateixos components del grup 
Narinan va fer una prova de treball amb els seus gossos 
i la van jutjar per donar-li més al·licient.  Van clausurar 
la trobada amb un dinar a San Vicente de Labuerda, als 
peus de la meravellosa Peña Montañesa, on es van repar-
tir els detalls que van oferir desinteressadament en Gui-
lle Macias, Armeria l’Isard, en Pere Crous, Assegurances 
Picanyol i la revista Cinegeticat.

Narinan

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

Aquesta taula resum no exclou
de la lectura en detall del 
contingut de la Resolució.
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L’os
bru

animals salvatges, domèstics...). És un autèntic oportunis-
ta i la majoria d’animals que es menja són animals petits, 
dèbils, vells o malalts, molts d’ells ja prèviament morts per 
altres causes, exercint així una tasca de selecció natural a 
l’ecosistema.
A Catalunya, l ’any passat els ossos van provocar la mort 
d’una trentena d’ovelles i algun pollí, i van fet malbé uns 
10 ruscs de mel. En aquest sentit, el Departament de Terri-
tori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha re-
forçat les mesures de prevenció oferint unes assegurances 
que cobreixen la totalitat dels animals morts i que supo-
sen una inversió de 247.000 €.
En aquest context de possible creixement de les pobla-
cions d’os a Catalunya, un grup d’alcaldes del Pallars es-
tan treballant per intentar compatibilitzar la convivència 
dels ossos i les persones i el control regulat de les diferents 
activitats que es poden fer a la natura. En aquest sentit, el 
mes passat van fer una visita a Astúries amb tècnics de la 
Fundación Oso Pardo i ens oficials per informar-se millor 
sobre la gestió de l’os per a poder extrapolar allò que con-
vingui a les seves contrades.
Cantàbria compta amb uns 300 exemplars d’os bru (mai ha 
desaparegut l’espècie) i això ha suposat un benefici econò-
mic a la zona sobretot en el sector del turisme, ja que s’ha 
treballat molt el marxandatge de l’os pel que fa a records o 
souvenirs, de turisme gastronòmic, sensibilització i educa-
ció ambiental, així com en l’ de reclam en el sentit de poder 
observar un animal emblemàtic i poc comú a la natura.

A diferència de Catalunya, a la zona de la serralada cantà-
brica on habiten els ossos no hi ha tants ramats de bestiar 
oví, fet que fa disminuir els danys sobre aquests animals 
domèstics. Com a contrapartida, l ’atractiu turístic que en-
volta l’os ha fet que hi hagi molta massificació als boscos 
i això està comportant algun problema d’incompatibilitat 
entre els diferents usos que es duen a terme al medi, com 
pot ser la caça, el turisme, l ’excursionisme o l’activitat 
agrària i/o forestal.
Els alcaldes pallaresos pretenen seguir estudiant la millor 
forma de gestió, una gestió que ha de permetre garantir un 
equilibri on tothom pugui treballar i gaudir de la natura 
de la millor manera possible. Sens dubte, això implicarà es-
tablir unes regulacions molt ben definides, com per exem-
ple limitar punts de guaita en exclusiva per a visitants que 
volen gaudir de la brama del cérvol i punts en exclusiva 
per a caçadors. La majoria de caçadors de la zona accepten 
aquestes possibles mesures perquè asseguren que podrien 
practicar la seva activitat amb més calma i sense suposar 
un perill per a ningú. En el mateix sentit, comenten que la 
presència de l’os no els ha suposat, de moment, cap con-
flicte (els ossos en la temporada de més pressió cinegètica 
estan hivernant, la qual cosa fa també minimitzar situa-
cions de conflicte) i que estan en contacte directe amb els 
tècnics del projecte per tal d’aportar dades i col·laborar en 
tot allò que faci falta.

La presència de l’os bru (Ursus arctos) als boscos de Cata-
lunya és una realitat, de fet, actualment n’hi ha comptabi-
litzats quasi una quarantena d’exemplars.
En el període comprès entre 1996 i 1997, el govern francès 
va reintroduir als Pirineus francesos uns exemplars pro-
vinents dels Balcans per tal de garantir la supervivència 
de l’espècie. Aquesta actuació va ser finançada i impulsa-
da per França, Espanya i la Unió Europea, amb càrrec al 
programa LIFE. L’any 2006 el govern francès va alliberar 5 
exemplars més d’os bru a fi d’estabilitzar la població.
El Projecte PirosLIFE Catalunya s’enquadra als programes 
Life-Natura, l ’objectiu dels quals és contribuir a l’aplica-
ció de la directiva comunitària relativa a la conservació de 
la natura per a mantenir i millorar els hàbitats naturals 
i les espècies animals i vegetals d’interès comunitari dels 
espais designats dintre de la Xarxa Natura 2000. L’objec-
tiu del Projecte PirosLIFE, amb una dotació de 2,5 milions 
d’euros, és consolidar el futur de l’os bru als Pirineus en un 
marc de diàleg i col·laboració amb les persones, entitats i 
institucions que fan possible el desenvolupament d’aquest 
territori de muntanya. Les accions previstes en el projec-
te pretenen millorar l’estat de conservació d’una espècie 

emblemàtica generant alhora un clima de coneixement, 
participació i coexistència. Es considera que la presència 
de l’os a l’ecosistema és vital per a la preservació d’altres 
espècies.
Així, a través d’aquest projecte, el govern de la Generalitat 
(que no s’havia oposat a cap de les dues reintroduccions 
anteriors), va alliberar l’any passat un nou exemplar d’os 
bru a Catalunya provinent d’Eslovènia amb l’objectiu de 
canviar la consanguinitat que s’havia detectat. Segons el 
tècnic del Parc Natural de l’Alt Pirineu, Toni Batet, aquest 
nou exemplar, anomenat GOIAT sembla que s’ha adaptat 
molt bé a les nostres contrades i té força activitat sobretot 
per la zona d’Aran.
La gairebé quarantena d’exemplars que hi ha comptabilit-
zats no estan en una mateixa localització geogràfica sinó 
que es van movent en solitari o petits grups entre les valls 
de França, Catalunya i la Vall d’Aran. L’os no és un animal 
territorial, tot i que coneix molt bé cada territori per on 
passa. És un animal que es desplaça en funció de les neces-
sitats alimentàries de cada moment. L’alimentació dels os-
sos en un 75% és d’origen vegetal (pastures, fruits del bosc, 
llavors, arrels...) i en un 25% és d’origen animal (insectes, 

Foto: Parc Natural de l ’Alt Pirineu

Foto: Bernardo García
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Caça a les escoles Carta del President de la 
Federació Catalana d’Ocells 
Fringíl·lidsEl passat 17 de maig en el marc de la quinzena d’activitats 

culturals que organitzen conjuntament l’Ajuntament de 
Blancafort (Tarragona), l ’AMPA de l’escola i el claustre de 
professors de l’Escola Verge del Tallat, vàrem tenir l ’opor-
tunitat de participar-hi com a editorial i oferir una con-
ferència per explicar què és la caça, d’on ve i quin paper 
juga actualment.

L’Escola VERGE DEL TALLAT situada a Blancafort jun-
tament amb l’Escola del MONTGOI a Vilaverd i l ’Esco-
la MARE DE DÉU DELS TORRENTS a Vimbodí formen 
l’agrupació d’escoles rurals de la Conca de Barberà, ZER 
Poblet (ZER: agrupació d’escoles rurals sota un projecte 
i organització conjuntes que té com a finalitat sumar els 
seus recursos humans i materials per tal que acabi rever-
tint en una oferta educativa amb garantia i qualitat).

Benvolguts companys i companyes d’afició,

Amb aquesta carta dirigida a tots els que heu confiat en nosaltres, us volem agrair tot el suport rebut a data d’avui per tal de crear 
aquesta Federació adreçada a tots els que compartim una única afició i que fins ara no ens veiem prou representants, i que ja era 
una reivindicació de moltes societats i federats d’anys enrere. 
Dir-vos que tot i els entrebancs que ens han posat i de diverses denúncies per impedir les nostres activitats, us recordem que la 
Federació Catalana d’Ocells Fringíl·lids està legalment constituïda i inscrita en el registre de la Generalitat de Catalunya, per tant 
tenim legitimitat com a Federació, i no hem de patir per res, més aviat al contrari.  
Nosaltres tenim molt clar el nostre futur i no entrarem en desqualificacions ni denuncies com una altra Federació esta fent en 
contra nostra i les nostres activitats de lleure. Nosaltres crèiem que tots defensàvem el mateix objectiu, que és el futur ocellaire, 
del qual ningú en té l’exclusivitat, i són els mateixos ocellaires els que han de decidir on volen estar afiliats, sense cap tipus de 
pressió o amenaces, les quals sabem que també són varies. El correcte seria treballar tots en la mateixa direcció, però sembla que 
ara per ara aquest fet és impossible ja que prefereixen mantenir una quota de poder abans d’unir-se per mantenir viva l’activitat 
tradicional ocellaire.

Una de les coses de les quals ens sentim més que satisfets és que els ocellaires ens han donat una bona resposta i ja hem arribat 
a gairebé 1.500 federats, i prop de 50 societats amb representació a totes les províncies de Catalunya. Amb el poc temps que por-
tem de vida, aquest fet significa que estem en el bon camí. I tot gràcies a la vostra preuada confiança i col·laboració, perquè sense 
aquest suport, aquesta Federació no s’hagués creat i no hagués assolit l’èxit que ha assolit.
Les nostres trobades tradicionals d’ocellaires tenen un caràcter de lleure i estan obertes a tothom qui hi vulgui participar i en les 
quals es du a terme una selecció de progenitors, ja que la llei ens obliga a criar en captivitat i amb una bona selecció d’exemplars 
aconseguirem un futur millor per als nostres estimats ocells. 
Com bé sabeu, ja hem anat fent el tràmit amb la Administració de la petició de les anelles per la cria en captivitat per a tots els que 
ens o heu comunicat.

A hores d’ara ja estem a punt de finalitzar el nostre Primer Calendari i hem de dir que estem molt orgullosos de tots vosaltres ja 
que totes les Trobades han estat un èxit de participació perquè hem arribat, en alguns casos, a més de 500 exemplars d’ocells. I el 
que vull recalcar és que hi ha hagut un gran ambient de companyonia i això és el més important per a nosaltres.
No dubteu que des de la Federació Catalana d’Ocells Fringíl·lids, continuarem treballant de valent per seguir en aquesta línia 
i anar millorant en tot el que sigui necessari. Penseu que estem oberts a rebre qualsevol proposta que ens feu arribar per si cal 
millorar alguna cosa o per aportar noves idees. Estem aquí, com he dit anteriorment, gràcies a vosaltres i és per a vosaltres per qui 
hem de treballar.

Agraeixo també totes les felicitacions que ens heu fet arribar al llarg d’aquesta Primera Trobada, tant a través de Societats com 
de diferents socis a títol personal.

GRÀCIES A TOTS PER AQUESTA TEMPORADA!

RAMON DONADEU
President

Des de fa 3 anys, la Societat de Caçadors La Pau de Blan-
cafort participa en la Quinzena d’Activitats Culturals de 
l’EScola Verge del Tallat organitzant una activitat relacio-
nada amb la caça perquè els alumnes de primària puguin 
conèixer de primera mà quelcom diferent, relacionat amb 
el medi natural i que normalment no acostumen a veure 
a les escoles. Així doncs, els darrers anys han organitzat 
unes exhibicions de falconeria amb ducs (Bubo bubo) i ali-
gots de Harris (Parabuteo unicinctus) on els alumnes van 
gaudir moltíssim i van poder tenir contacte amb aquestes 
aus rapinyaires. Aquest any, el president de la Societat de 
Caçadors, Jordi Anglès, va contactar amb la direcció de la 
revista de caça de Catalunya, Cinegeticat per oferir-nos 
l’oportunitat de participar en la Quinzena fent una con-
ferència sobre l’activitat cinegètica.

El títol de la ponència va ser “La veritable cara de la caça” 
i davant una vintena d’alumnes d’entre 3 i 12 anys es va 
explicar com funciona la natura, quins éssers vius hi in-
tervenen, com es relacionen entre ells i com s’alimenten 
per tal de donar a conèixer la funció d’equilibri del medi 
natural que té la caça i els caçadors.

Des de Cinegeticat agraïm la confiança que l’escola ha di-
positat en nosaltres, la societat de caçadors i l ’AMPA, per 
tal de poder participar en aquesta quinzena d’activitats 
culturals fent allò que més ens agrada, acostar la caça al 
món!

Aprofitem per fer una crida als altres centres educatius 
perquè obrin aquesta nova via de xerrades sobre l’activi-
tat cinegètica, a través de les quals s’ensenyen uns valors 
de respecte, de gestió i d’altres sobre la natura i amb els 
quals s’acosta l’alumnat a la realitat natural, tot presen-
tant les espècies que viuen al costat de les seves escoles i 
que encara són grans desconegudes per a molts.

Alumnes, professors i ponent

Explicació de la presentació sobre 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

I TROBADA DEL CLUB ESPORTIU BECADERS DE 
CATALUNYA

El passat dissabte 27 de maig, es va celebrar la I Trobada del Club 
Esportiu Becaders de Catalunya a l’Hostal Rural Mas Blanc de 
Sant Martí de Centelles.
Es va poder gaudir d’un gran dia amb diverses activitats pro-
gramades conjuntament amb tots els participants, tant del 
món becader, com amics, coneguts, familiars…
S’hi van fer xerrades a càrrec dels ponents convidats pel Club, 
ponències interessants i molt profitoses per a tots els presents 
referents al món de la caça de la becada, així com intercanvis 
d’opinions i inquietuds entre el col·lectiu de becaders no només 
de Catalunya sinó també d’altres comunitats autònomes, amb 
la presència estrella del bicampió d’Espanya de Becada, el Sr. 
Jordi Morató.
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Actualment ens trobem davant d’una proliferació creixent 
del senglar a tot el territori de Catalunya degut, en gran me-
sura, a l’abandonament progressiu de zones agrícoles així 
com a una climatologia favorable en els últims anys. Aquests 
dos factors, entre d’altres, ha proporcionat a l’espècie un ma-
jor hàbitat per expandir-se, i també la possibilitat de trobar 
aliment més abundant al llarg de tot l’any, de manera que la 
natalitat s’ha disparat tant que algunes femelles crien dues 
vegades el mateix any i, a més, tenen un major nombre de 
cries per part. Cal recordar que les femelles entren en zel un 
cop assolit un determinat pes i no una determinada edat, 
així que si la provisió d’aliments no escasseja, les femelles 
estaran en disposició de criar molt abans.
Aquesta expansió s’ha convertit ja en un autèntic problema 

de “convivència” en algunes parts del territori. En primer 
lloc, doncs, caldria parlar a grans trets de tres tipus de zones 
d’actuació:

Zones amb aprofitament cinegètic gestionades 
per entitats privades o locals, on els problemes ge-
nerats pel porc senglar són pal•liats en gran mesu-
ra per la caça que s’hi practica de manera regulada 
mitjançant l ’ordre de vedes i de manera puntual en 
determinades èpoques de l ’any mitjançant permi-
sos per danys, gestionats per les mateixes entitats. 

Zones amb aprofitament cinegètic gestionades per l’Ad-
ministració, on el control cinegètic és dut a terme per la 
mateixa Administració i que de manera bastant freqüent 
compta amb la col•laboració de les societats de caça con-
frontants amb aquestes zones o les que antigament exis-
tien abans que la seva gestió passés a mans de l ’Admi-
nistració. Un exemple clar d’això és tota la zona de caça 
controlada que afecta el Parc de Collserola i que inclou 
diversos municipis.

Zones de seguretat. Quan parlem de zones de seguretat 
encara que el concepte sigui molt més ampli, ens referim 
en concret a aquells municipis que en algun moment van 
declarar tot el seu terme municipal com a tal, de manera 
que va quedar prohibida qualsevol activitat cinegètica.
És en aquestes últimes zones, i especialment en les àrees 
urbanes i periurbanes, on ens trobem amb més proble-
mes. Aquesta manca de control cinegètic regulat ha de-
rivat que només s’actuï de manera puntual i una vegada 
que ja s’ha presentat el problema, amb el resultat d’ac-
tuacions sovint tardanes ja que la densitat d’animals es 
troba ja en un punt molt alt. Aquest tipus de caça ha estat 
denunciada i criminalitzada des de diferents organitza-
cions ecologistes o animalistes, de manera que alguns 
municipis han optat per intentar altres mètodes menys 
polèmics, al seu entendre, com és l ’esterilització dels ani-
mals amb vacunes. Potser hauríem de parar-nos a pensar 
qui ha donat a conèixer les “bondats” de l ’esterilització 
esmentada, el cost real per als municipis, i si l ’empresa o 
empreses que duen a terme el treball tenen a veure algu-
na cosa amb els mateixos que en fan publicitat i insten 
el seu ús per ser suposadament més efectiu que la caça. 
Potser aquesta reflexió ens porta davant un rendiment 
merament econòmic en comptes d’uns resultats realment 
pràctics i efectius a curt o llarg termini. Hem de remarcar 

Control del senglar. Esperes.

clarament que on hi ha els problemes més greus és on en 
el seu moment es va prohibir la caça i quan s’hi ha reco-
rregut ha estat quan la situació s’ha tornat insostenible.
Tanmateix falta saber si aquesta vacuna també reeduca 
aquests animals problemàtics que tomben contenidors, 
creuen carreteres, s’endinsen en els nuclis urbans i si un 
cop vacunats deixen de comportar-se d’aquesta manera 
tan poc cívica. Tampoc hem d’obviar, com a motiu prin-
cipal d’un control efectiu poblacional del senglar, que és 
un gran portador de malalties, que si bé no desenvolupa, 

sí que les pot transmetre als animals domèstics, quan 
s’acosta a les zones poblades, no només gossos i gats sinó 
també a animals, com ara ovelles, cabres i vaques, amb el 
consegüent risc per a la població.

Un cop endinsats una mica en l ’assumpte, parlarem de 
les dues modalitats cinegètiques principals que s’estan 
duent a terme per abordar el problema de la superpobla-
ció del senglar al costat de les captures controlades per 
part de l ’Administració. Hem de recordar en tot moment 
que el nostre objectiu és el control poblacional i no l ’ex-
termini, per això hem de ser conscients i triar la modali-
tat que més s’adeqüi a la nostra zona de caça i època de 
l ’any, perquè no és el mateix la muntanya oberta que una 
zona d’urbanitzacions i incomptables carreteres ni tam-
poc és el mateix la primavera que el cru hivern. En algu-
nes zones poden conviure les dues modalitats i en altres 
serà més efectiva l ’una o l ’altra. Hem de ser minuciosos a 
l ’hora de l ’elecció de qualsevol modalitat cinegètica per 
obtenir els resultats desitjats.

Hi ha municipis que en algun 
moment van declarar que al seu 
terme quedava prohibida la caça.

L’objectiu és el control pobla-
cional, no l’extermini, per això 
cal escollir bé la modalitat de 
caça i l’època de l’any. 

En un hide
Per Ismael Aguilera
Caçador i “esperista”
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D’una banda es duen a terme les tí-
piques batudes amb gossos, que són 
més efectives en zones menys pobla-
des i amb menys trànsit de gent, cosa 
que permet que es desenvolupin amb 
normalitat. Es fan també en les grans 
superfícies de cultiu de blat de moro 
on el senglar produeix grans danys 
i per això cal aconseguir desallot-
jar-los de l ’interior dels blatdemo-
rars. Si bé aquesta modalitat és molt 
efectiva durant la temporada normal 
de caça, s’ha d’anar amb compte quan 
ens trobem en època de cria, ja que 
els gossos poden agafar fàcilment 
els porcells o les cries de cabirol, que 
en aquestes dates són molt vulnera-
bles. Aquesta modalitat està profun-
dament arrelada al territori català i 
fins fa poc era gairebé l ’única practi-
cada pels caçadors catalans.
De l’altra, tenim la que s’està con-
vertint en la reina de les modalitats 
cinegètiques dins de les actuacions 

per danys: l’espera del senglar. El 
seu auge com a instrument de ges-
tió cinegètica es deu a diversos fac-
tors, en què cadascun ens porta al 
següent. La seva execució a última 
hora de la tarda o durant la nit evita 
possibles conflictes amb altres usua-
ris de la zona, cosa que permet un 
desenvolupament normal d’aquesta 
modalitat que, unit als hàbits noc-
turns del senglar i la possibilitat 
d’un tret a curta distància, augmen-
ta de manera notable el percentatge 
d’abatiments i el fet de poder obtenir 
uns resultats més que satisfactoris. 
A més, és clarament selectiva, ja que 
en la majoria d’esperes podrem triar 
sobre quin animal disparar. Actual-
ment, n’hi ha de dos tipus:

1. Les esperes diürnes que, tot espe-
rant la futura Llei de Caça de Cata-
lunya, venen contemplades en l ’obso-
leta llei de 1970 per la qual ens regim 

i que ens permeten esperar l ’esmun-
yedís senglar fins a una hora després 
de la posta del sol. Actualment les es-
peres són previstes en l ’ordre de ve-
des en els terrenys cinegètics de ma-
nera excepcional durant els mesos de 
juny, juliol i agost, sempre que hi hagi 
danys en l ’agricultura, i es poden se-
guir desenvolupant durant els mesos 
que sigui vigent la caça del senglar.

2. Les esperes nocturnes, només 
autoritzades actualment de manera 
excepcional, tant en terrenys cine-
gètics com en les zones de seguretat. 
Serà en aquestes que ens centrarem 
especialment en el pròxim capítol, 
pel que fa als aspectes legals, equi-
pament i desenvolupament, i veurem 
les característiques més importants 
d’aquesta modalitat.

En un hide | Control del senglar. Esperes.

La futura Llei de Caça 
hauria de contemplar 
les esperes tan diürnes 
com nocturnes com a 
modalitats de caça.
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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

Taxidèrmia

El Boc
Reg. TT-B-28

t. 675 573 128 (Pep)

08269 Valls de Torroella, Barcelona.
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Apunts de...
Per Vicente Amat Lanzarote
Il·lustracions de Luis Lorenzo Sánchez Diezma
Text traduït al català

Extracte de l’apartat dedicat a la guatlla, del llibre Apuntes de Caza de Vicente Amat.

En referir-me a aquesta espècie ho estic fent sobre la qual, 
sens dubte, és la meva preferida. Tant en relatar l’apartat 
corresponent a la segona etapa, com en el de Villaseca (Se-
gòvia), o en parlar de la província de Soria, les guatlles han 
irromput, per aquí i per allà, sobrevolant sobre bona part de 
l’escrit.

No podia ser d’una altra manera tractant-se d’una au que, 
temporada rere temporada, em fa vessar d’il•lusió i compleix 
sobradament les meves expectatives.

Aquesta petita gallinàcia, de tons ocres i torrats, excel•lent 
corredora, viatgera de nissaga i infatigable cantora en les 
albes i capvespres primaverals, ha tingut per a mi, des de 
sempre, un atractiu molt especial. Ja de nen, quan de “mo-
rralero” acompanyava el meu pare en les seves caceres a les 
alfals, sota el cel net de les alegres i lluminoses matinades 
estivals dels camps manxecs, les guatlles em semblaven aus 
fabuloses.
Les siluetes dels gossos evolucionant a escassos metres de 
nosaltres, les mostres, la irrupció de les petites aus després 
del sorprenent “birrr”, el xipolleig de les botes en caminar so-
bre el terra entollat, l’enganxosa vegetació que, a poc a poc, 

anava impregnant de melassa els pantalons, són records 
d’una època passada, ja bastant llunyana, que ara que em 
ve a la memòria em sembla feliç.

Avui, per a aquest caçador “a rabo” representa la caça sense 
parangó amb cap altra i en l’exercici obté el màxim delit.

Caça tècnica com poques, necessita per a la seva feliç conse-
cució de les arts d’un excel•lent gos de caça.

Qualificada per uns com “caza senzilla” i infravalorada per 
altres com “entreteniment de principiants o molt veterans”, 
és, però, una de les disciplines més tècniques, plàstiques i 
difícils de quantes componen la venatòria espanyola.
 Aquestes guatlles, que vam aconseguir ja superat l’equador 
de la mitja veda i que amb els seus sorprenents estratagemes 
han posat a prova el més experimentat dels nostres cans, 
són el viu exemple de la complexitat i bellesa d’un tipus de 
caça esportiva que, encara avui, segueix conservant intacte 
el sabor del que és autèntic i tradicional.

I és precisament aquesta necessitat de treballar durament 
que exigeixen al gos, la qual proporciona una font inesgota-

ble de coneixements, i ens aporta interessantíssimes dades 
sobre el seu comportament. I com més en sabem, més gran 
és també el plaer amb què ens recompensa la seva caça.

Tot i ser conscient que l’època daurada d’aquestes aus en els 
nostres camps ja fa molt que va passar, he de dir que no em 
queixo en absolut amb els temps que m’han tocat viure i que 
han fet possible, que encara avui, pogués quedar-me’n un 
bon grapat i gaudir intensament de caçar-les.

Al plaer que proporciona la seva recerca, hi contribueixen 
també les diferents maneres de caçar-les, tot depenent dels 
ecosistemes en els quals s’assenten i de l’època de l’any en 
què es persegueixen.
 
Dels camps de rostolls oberts de Villaseca, amb grans vies 
d’escapament en els seus escarpats barrancs, a les més re-
collides i íntimes dels paisatges sorians, sempre mirant als 
seus recs, passant pels conreus de regadiu de la zona centre 
i la vessant mediterrània, com els de la l’horta del Tajo i el 
camp murcià, sense menysprear els perduts de blat de moro 
i tabac extremenys, on habiten les guatlles sedentàries, tot 
un ampli ventall de possibilitats s’obre davant el caçador 
desitjós de desentranyar els intricats a què donen lloc les 
estratègies de defensa i la capacitat d’adaptació al medi 
d’aquestes aus.

La versatilitat d’aquestes boterudes africanes, però, presen-
ta una característica comuna: la confiança cega en les seves 
possibilitats. Aquesta qualitat les fa menysprear el fàcil, que 
seria aixecar el vol quan descobreixen el perill i el caçador 
encara es troba molt lluny, posant terra pel mig, com fan les 
seves parentes, les perdius, i, en canvi, opten pel més audaç, 
que és despistar el gos i el caçador en el seu mateix terreny, 
colze a colze, teixint un embolic de rastres i encadenant una 
amalgama d’estratègies difícils de desentranyar, o jugar la 
carta del mimetisme o, en última instància, si tot ha fallat, 
l’opció que menys li agrada, que és la d’aixecar el vol per po-
sar terra pel mig. I, en la mateixa tessitura, encara intenta-
ran aprofitar qualsevol petit avantatge que el terreny pogués 
oferir. Així, he vist volar guatlles entre ginebres, a les quals 
m’ha estat impossible disparar. Algunes s’han tapat simple-
ment amb un “majano”, altres han volat a posta fluix i baix, 
escudant-se amb el gos, molt a prop de la boca d’aquest, per 
accelerar i allunyar quan han cregut que havien interposat 
suficient tros respecte a mi. I, quantes no hauran escapat 
indemnes en les primeres llums del dia simplement per volar 
arran de terra, emparades en la manca de llum i en el gaire-
bé nul contrast dels seus tons marrons amb el terra?
He caçat guatlles d’estiu a Segòvia, Sòria, Burgos, Ciudad 
Real, Múrcia, Toledo i Guadalajara. I d’hivern a Ciudad 
Real (que algunes s’hi queden), Toledo, Múrcia i Càceres 
(i en anys posteriors als que s’inclouen en aquest llibre, a 
l’ illa del Hierro, Sidi Bennour (Marroc) i al Gran Karoo 
(Sud-Àfrica) i sempre he trobat matisos diferents en el seu 
comportament.

Als recs sorians, on amb la calor “s’enterren”, he vist a Tiza 
mostrar i aixecar aus que s’han enlairat com fos d’un heli-
còpter. Algunes de les que he assetjat a Cáceres, enfortides 
pels freds i ja escarmentades, les he vist allunyar sota la 
pluja com si fossin perdius. En els melonars murcians, amb 

l’herba a l’alçada de la cintura, m’he topat amb guatlles que 
sentia cantar al costat i que no hi havia manera de fer-les 
aixecar el vol, i quantes vegades a Segòvia he vist la Tiza 
córrer fins a deixar enrere els rostolls, per aconseguir final-
ment bloquejar una guatlla al mateix límit del barranc, fent 
una mostra escultural?
Aquests són només alguns exemples dels molts i variats 
comportaments d’aquestes aus, derivats de la seva adapta-
ció al medi. 
Pel que fa al nombre de captures per temporada, es veu in-
fluenciat per múltiples factors, com per exemple la climato-
logia, els cultius, les dates de recol•lecció, l’estat general del 
terreny, etc., als quals caldria sumar en els últims anys la re-
collida de la palla, la proliferació dels pesticides i herbicides, 
cada vegada més potents, la gran transformació de l’agricul-
tura, afavorida per les directrius de la Comunitat Econòmi-
ca Europea, en les quals en absolut es tenen en compte les 
espècies que en depenen, etc. (...) 

Al llarg d’aquests nou anys de caça de guatlles he arribat a 
dues conclusions que a continuació exposo per si poguessin 
ser d’interès:

 - La primera, és una obvietat, es refereix a la progressiva 
desaparició de l’hàbitat i a l’acceleració que es ve produint 
en el seu deteriorament durant els últims anys, cosa que 
està donant com a resultat un desplaçament de les seves po-
blacions cap a les terres del nord, en detriment de les zones 
cerealistes del centre peninsular que sempre van albergar 
grans nuclis de guatlles i que ara, arribada l’obertura, pre-
senten uns rostolls desproveïts de palla i orfes d’aus. Gairebé 
sense marges i amb molta pressió dels ramats d’ovelles, d’al-
tra banda cada vegada més nombrosos.

 - La segona, probablement ja no sigui d’interès perquè la 
guatlla al sud de Castella i Lleó, llevat d’excepcions, sembla 
que té els dies comptats, però tot i això comentaré perquè la 
fórmula servia per vaticinar, de manera bastant fidedigna, 
el nombre d’individus que la temporada portaria.

Als erms de Villaseca succeïa, de vegades, que anys de pri-
maveres excel•lents, des del punt de vista climatològic, dona-
ven després temporades mediocres i fins i tot nul•les pel que 

La guatlla
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fa a captures, com la del 95, molt enganyosa perquè tant els 
rostolls com els camps perduts mostraven el bon règim de 
pluges dels mesos d’abril i maig. Fins que vaig adonar-me 
que probablement la major part de la collita que el caçador 
troba aquí a l’agost és producte de la segona cria. És a dir, la 
guatlla arriba al nostre sòl a l’abril i gairebé immediatament 
inicia les tasques de procreació. La incubació dura entre dues 
i tres setmanes, i al mes del naixement els pollets ja tenen la 
grandària dels seus pares.

Això vol dir que entre mitjans i finals de juny la guatlla ha 
completat el seu primer cicle reproductor i els nous indivi-
dus estan ja en disposició de dispersar-se, per ocupar noves 
zones o, simplement, assentar-se al territori de naixement. 
És llavors quan es produeix una segona cria, a la qual es vin-
drà també a sumar la de totes aquelles femelles que, per un 
motiu o altre, han malmès l’anterior. I aquesta segona cria, 
com la primera, necessita l’aigua i les bones condicions en les 
pastures i una altra cobertura vegetal per prosperar.
D’aquí, que si durant el mes de juliol i primers dies d’agost 
no cau una gota d’aigua és molt probable que tota, o almenys 
una bona part, es perdi.

En l’ecosistema observat, Villaseca i Sebúlcor (territoris de 
secà), és imprescindible que plogui cada set o vuit dies al mes 
de juliol, i fins i tot una mica més espaiadament, si el camp 
ha quedat prou regat. Juliol es revela, per tant, com un mes 
crucial en la vida de les guatlles d’aquests erms, almenys de 
les que trobem en les nostres primeres sortides després de 
l’obertura de la mitja veda. La major part de les aus que en 
aquests primers dies s’abaten són de segona cria, ocells que 
acaben de completar el seu desenvolupament o que fins i tot 
encara no ho han fet plenament. I que, per aquest mateix 
motiu, estan molt lligats al lloc de naixement. A aquests, 
vindrien a superposar-s’hi els que van néixer fa un mes i 
mig i van optar per quedar-se, contingent, gairebé sempre, 
menys nombrós que el del segon grup, ja que, com és sabut, 
les migracions erràtiques juguen un paper fonamental en la 
vida d’aquestes aus, sempre molt atentes a l’hora de triar 
l’ecosistema que li ofereixi les millors condicions en cada mo-
ment. 
Amb aquesta regla tan senzilla, vaig arribar a vaticinar que 
la temporada 2000/2001 seria la segona millor de la dèca-
da, i em vaig emportar una gran alegria quan vaig constatar 
l’encert del meu pronòstic .

A la Comunitat murciana he pogut observar que al costat de 
les poblacions migratòries habituals s’hi superposen grans 
grups sedentaris, molts d’ells integrats per individus proce-
dents de migracions erràtiques que aprofitant la benignitat 
del clima del lloc, i l’abundància d’aliment dels camps de re-
gadiu que formen la gran plana que s’estén des de Múrcia 
capital fins a Cartagena, s’assenten en aquest territori fins 
a la temporada següent.
A Múrcia les guatlles crien molt aviat, probablement per la 
major proximitat amb les vies d’entrada i perquè els cultius 
en el camp murcià van sempre avançats comparats amb els 
d’altres regions de l’ interior. En qualsevol cas, l’obertura 
primerenca de la mitja veda indica que no es dona massa 
importància a les seves poblacions sedentàries, llevat que 
es consideri que el gruix d’aquestes el formen individus que 
arriben en dates posteriors.

A Ciudad Real, Toledo, i altres províncies del centre penin-
sular és possible ensopegar durant els mesos de novembre 
i desembre amb alguna guatlla. Gairebé sempre es tracta 
d’individus que per una raó o una altra van optar per que-
dar-se als melonars, alfalsos o hortes, desafiant el dur clima 
continental, molt probablement seduïts per la garantia d’un 
aliment segur fins a la primavera que ve. En qualsevol cas 
es tracta d’un petit nombre d’exemplars que no sembla anar 
en augment, de manera que, en cap cas, es podria parlar de 
poblacions estables o sedentàries.
A Extremadura, a l’horta del riu Tiétar, he observat indivi-
dus que procedents de la primera redistribució pel territori 
nacional s’han criat aquí, es comporten com unes migra-
tòries normals, si bé, crec que puc assegurar que el gruix de 
les seves poblacions es compon d’exemplars procedents de 
migracions erràtiques posteriors, la majoria esdevingudes 
després de la primera posta o fins i tot després de malmetre 
la segona (cosa que explicaria els polls encara a mig desenvo-
lupar que algun any he vist a finals d’octubre), i que atretes 
per l’encant d’aquest ecosistema de microclima tan especial, 
decideixen optar pel sedentarisme. Tot i el que la pròpia 
etimologia de la paraula sedentarisme pogués indicar, seria 
més correcte parlar que pel que realment es decanten és per 
no tornar al continent africà, més que per establir-se aquí de 
manera permanent.

Així, almenys, ho he pogut comprovar alguns anys, en els 
quals en els mesos de febrer i març no queda ni un sol exem-
plar, entre altres raons perquè ha desaparegut completa-
ment l’hàbitat. Per aquesta raó crec que és encertat afirmar 
que, encara que aquestes guatlles hagin decidit no dur a ter-
me la seva gran migració anual, no han renunciat, per això, 
als seus hàbits erràtics.

Corroboraria l’exposat, la gran barreja de subespècies caça-
des en aquest lloc, dada que vindria a confirmar que l’as-
sentament no es deu a una o diverses poblacions establertes 
per endavant que periòdicament es perpetuen sinó que, més 
aviat, el seu nucli es configura per la superposició de dife-
rents corrents migratoris erràtiques d’hivernada que coin-
cideixen aquí, en aquesta horta tan fèrtil, durant un cert 
temps.

Fins aquí el recorregut que hem realitzat per una au que tant 
pel seu atreviment i capacitat de confondre i enganyar el gos, 
com per la seva decidida vocació aventurera i d’adaptabilitat 
als més variats ecosistemes, mai no deixa de sorprendre’ns.

Apunts de... | La guatlla
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www.santasusagnacustomrods.com

Preparats per gaudir d’un nou llibre de capçalera? Ganes de 
desconnectar a través de literatura cinegètica d’alt nivell? 
Necessites fer un bon regal? Ara és el moment!

El nou llibre de Vicente Amat veurà la llum a principis de tardor 
(22/09/17). Serà en una edició limitada i personalitzada per a Ci-
negeticat.

L’obra es titula Días de campo, caza y fogones  i hi participen 
col·laboradors de renom, com són Javier López de Ceballos,  
Marcelino Martos Laborde, Luis Díez del Corral, Adolfo Sanz 
Rueda i Antonio Pérez Henares. El llibre constarà d’unes 250 
pàgines, amb 38 il·lustracions realitzades amb llapis per Luis 
Lorenzo. Tindrà una portada rústica en color, plastificada sobre 
solapes completes i cosit amb fil vegetal.

Les primeres 50 persones que comprin el llibre obtindran l’edició 
especial Cinegeticat, de tiratge en exclusiva. Aquesta edició espe-
cial inclourà una dedicatòria personalitzada de l’autor i un petit 
dibuix de l’il·lustrador per al lector final. Tot plegat, per només 
40,00 € (despeses d’enviament per correu postal incloses)!

Obra de Luis Lorenzo Sánchez Diezma

PER ADQUIRIR EL LLIBRE:
Envia un correu a cinegeticat@cinegeticat.cat o truca al 654163665 
amb les teves dades i et passarem el número de compte perquè 
facis l’ingrés. Recorda, EDICIÓ ESPECIAL per als 50 primers (per 
rigorós ordre de pagament)!
Digue’ns el nom de la persona a qui s’ha de dirigir la dedicatòria 
de l’autor o bé si és per a una ocasió especial, etc.

A més, ens ofereixen una doble oferta: si també vols comprar el 
llibre Apuntes de Caza (PVP 40,00 €), se t’aplicarà un descompte 
del 10%! Per només 76,00 € pots rebre a casa dues grans obres li-
teràries cinegètiques (despeses d’enviament incloses).

Obra de Luis Lorenzo Sánchez Diezma
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Becada
passió

Per Santi Llorà
Delegació Catalana del CCB
Fotos: Pius Vila

Resum de la temporada becadera
2016-2017 a Catalunya 

El temps

L’estiu del 2016 va ser calorós. Pluviomètricament, va resul-
tar una estació molt seca i només l’eix comarcal Ripollès, la 
Garrotxa, Gironès i nord de La Selva i Gironès van arribar a 
la mitjana de precipitacions. A la meitat sud, només la Conca 
de Barberà va tenir pluges destacables.
La tardor va ser lleugerament calorosa. Al Pirineu, però, la 
temperatura va ser la normal per l’època, fins i tot inferior, 
sobretot a la part més occidental i a mesura que avançava 
la temporada. Les precipitacions van ser escasses al terç SO 
i en algunes comarques de la meitat oriental (la Garrotxa, 
la Selva i el Vallès Occidental). Contràriament, va ploure de 
manera abundant al Pirineu, al Prepirineu i al litoral empor-
danès.
Novembre va tenir temperatures altes, amb tres episodis de 
pluja importants: el del 4 al 6, que va acabar amb gruixos im-
portants de neu per damunt dels 1.500 m; el del 20 al 24, que 
va deixar precipitacions al voltant dels 200 litres al Pirineu 
central i occidental, i que va regar de manera més modesta 
la totalitat del Principat; i del 26 al 28, més irregular pel que 
fa a la distribució, que va deixar pluges importants al litoral 
i prelitoral nord i central.
El desembre va ser un mes calorós, sobretot a les cotes més 
altes, caracteritzat per la presencia d’un anticicló. La pluja 
fou molt escassa i només la Garrotxa i el litoral empordanès 
van registrar nivells habituals.
Gener va començar com havia acabat el desembre, però a 
partir del dia 10 van arribar diversos temporals d’aigua i 
neu, amb una caiguda important de les temperatures. Entre 
el 13 i el 17 es van produir les nevades més importants de la 
temporada, amb gruixos destacables al Pirineu i al Prepiri-
neu. I no va ser aquest l’únic episodi de pluges: entre el 19 
i el 23, pluges de llevant i de gregal van tornar a deixar el 
terreny xop, amb un cúmul de neu abundant al Montseny i, 
en menor mesura, als seus contraforts.

La temporada

Podem considerar la temporada 2016-2017 com a regular. De 
fet, l’ICA1 , de l’1,48, coincideix gairebé amb la mitjana de 
l’1,47 del període 2006-2017. S’observen tres nivells d’abun-
dància: un primer, que va de la 3a desena d’octubre fins a la 
3a de novembre, amb valors al voltant de l’1; entre la 1a dese-
na de desembre i la 1a de gener, amb valors lleugerament per 
damunt de l’1,5; i finalment, de la 2a desena de gener fins a 
la 1a de febrer, en què se supera amb escreix l’1,5. S’observa, 

per tant, una entrada constant, però modesta, al llarg de la 
temporada.
 

Les becades no es van avançar al calendari habitual. A 
França van constatar un octubre per sota de la mitjana. A 
Catalunya, les primeres observacions es van donar la 3a des-
ena d’octubre, sobretot en zones de muntanya. Algunes zo-
nes del litoral i litoral també van detectar la presència de be-
cades primerenques corresponents, segurament, a becades 
de llarg recorregut que utilitzen la ruta del corredor medite-
rrani per anar cap al sud. L’enquesta passada als socis cata-
lans indica que una quarta part dels becaders de la zona pre 
i pirinenca no es dedica a la becada durant l’octubre; aquesta 
xifra s’enfila al 30% en el cas de l’àrea interior i central i a 
un 40% en la zona litoral o prelitoral. A la 2a desena de no-
vembre es dona un primer moviment destacable que es man-
té durant la 3a. És a partir de la 1a desena de desembre que 
hi ha una segona onada d’efectius, que es manté constant 
fins a la 1a de gener. A la desena següent hi ha una irrupció 
d’aire fred i, amb ell, un tercer gruix de becades que alegra 
el final de temporada, amb els valors més alts de la sessió. 
Aquest increment de l’ICA1 lligat a factors meteorològics de 
les dues últimes desenes de gener i la 1a de febrer s’explica 
en dos sentits: per una banda, es dona una situació d’erra-
tisme local, ja que les nevades de mitjan gener van desplaçar 
becades del Pirineu i del Prepirineu a la Catalunya central; 
d’altra banda, hi ha una arribada de becades a les zones cos-
taneres i precostaneres que creuen o voregen el golf de Lleó 
escapant del fred rigorós que s’instal•la a Itàlia per aquelles 
dates. A més, diversos dies consecutius de temporal de lle-
vant haurien de facilitar aquest moviment tardà.
Pel que fa a la distribució, i a diferència d’altres tempora-
des, ha estat bastant regular al llarg i ample del territori i la 

1L’ICA1 és l’índex cinegètic d’abundància. Ve a ser el nombre de becades vistes en una jornada estàndard de 3,5h. Aquesta fórmula la comparteixen els clubs 
de becaders europeus associats a la FANBPO.

percepció de temporada no difereix massa d’un lloc a l’altre. 
El fet que el terreny tingués nivells d’humitat acceptables 
en la pràctica totalitat dels boscos i sense temperatures ex-
tremes que foragitessin becades de determinats llocs expli-
caria aquesta distribució equilibrada. A més, gairebé el 80% 
dels enquestats opina que les becades, un cop arribades, van 
tenir tendència a instal•lar-se al lloc, la qual cosa confirma-
ria que van trobar l’hàbitat ideal per passar l’hivern. Que el 
bosc estigui en condicions també explica que el 30% dels en-
questats digui que les becades van preferir solells i carenes, 
per només un 12,5% que les va trobar sobretot en recs i oba-
gues. La resta, més del 60%, apunta que les becades es van 
trobar en diferents tipus de terrenys.

Pirineu i Prepirineu
En aquesta zona la temporada és qualificada com a regu-
lar-bona al llarg del novembre, desembre i gener, sense al-
teracions importants d’un mes a l’altre. La nevada de mit-
jan gener va obligar el 40% dels becaders a fer una pausa de 

Sembla que es confirma que 
les becades han trobat aquí 
l’hàbitat ideal per a passar 
l’hivern.
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més d’una setmana i, en alguns casos, a donar per acabada 
la temporada. Aquesta també és l’àrea geogràfica on es per-
cep de manera més clara la preferència de les becades pels 
vessants assolellats.

Interior i Central
Els caçadors d’aquesta zona del territori coincideixen amb 
els de muntanya a qualificar la temporada entre regular i 
bona. Quant a mesos, novembre és considerat com a regu-
lar-bo, desembre com a bo i gener com a regular-bo.

Litoral i Prelitoral
En general, la temporada ha estat considerada entre regular 
i bona. Val a dir, però, que l’àrea costanera i precostanera sol 
mostrar-nos en les enquestes percepcions molt diferents se-
gons la comarca, fins i tot oposades. Ens consta que ha estat 
una temporada bona, es pot dir molt bona, al litoral nord.

Dades sobre captures
La mitjana de pes ha estat de 307 g, dos més que la tempo-
rada passada, augment atribuïble a les bones condicions 
del terrenys i a l’absència de maltempsades destacables.  
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Becada passió | Resum de la temporada becadera 2015-2016 a Catalunya

Pel que fa a l’âge-ratio, tenim un percentatge d’exemplars 
joves important, del 65,79%, set punts per damunt de 
la mitjana estatal.

 Âge-ratio 
2016-2017

Joves

Adultes

Fonts

• Dades aportades al Projecte be-
cada per 25 socis col•laboradors, 
extretes de 481 jornades de caça.
• Enquesta “Percepció de la tem-
porada 2016-2017 a Catalunya”, 
contestada per 33 socis.

• Les Flash info, Bécasse, le ré-
seau, de la ONFS.
• Butlletins climàtics del Servei 
Meteorològic de Catalunya.

Nombre de col·laboradors 25

Proyecto becada 2016-2017 (dades extretes dels col•laboradors catalans del CCB)

Nombre de jornades de caça 481
Nombre d’hores de caça 2216

Mitjana d’hores per jornada 4h 37min

Becades vistes 937

Becades abatudes 305
ICA1 (Índex cinegètic d’abundància= becades vistes/3,5h) 1,48
Percentatge de caceres individuals 60,5%
Mitjana de caçadors en colla 2,08
Mitjana de gossos per jornada 2,52
Mitjana de gossos en caceres individuals 1,88
Mitjana de gossos en caceres en colla 3,5
Mitjana de temps per observar una becada 2h 22min
Mitjana de temps per capturar una becada 7h 16min

Ales aportades 222
Mitjana de pes 307 g

Percentatge de becades pesades 67,42%
Percentatge de becades adultes 34,21%

Percentatge de becades joves 65,79%

Percentatge de becades classificades per sexe 19,48%
Percentatge de mascles 48,08%
Percentatge de femelles 51,92%
Percentatge de becades abatudes amb mostra dels gossos 93,26%
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Salut animal

El que sempre vas voler saber sobre les paparres
i mai ningú t’ha explicat

Les paparres són insectes de la mateixa família que 
les aranyes distribuïts per gairebé totes les regions del 
món. Són paràsits externs que s’alimenten de la sang de 
tota classe d’animals, domèstics i salvatges, inclòs l ’ho-
me. Hi ha centenars d’espècies diferents a tot el món i 
s’agrupen en dues famílies principals: les “paparres du-
res”, que són la majoria de les que coneixem, i les “pa-
parres toves”. Les espècies de paparres dures són més 
nombroses i tenen més importància mèdica i veterinària 
per les nombroses malalties que poden transmetre.
Les paparres dures passen per tres fases al llarg de la 
seva vida: larva, nimfa i adult. Les larves i les nimfes 
són molt petites, fins al punt de resultar difícils de veu-
re a simple vista. Els adults, en canvi, son més grans i 

fàcilment visibles i així podem diferenciar mascles i fe-
melles pel seu aspecte. Molts de vosaltres probablement 
confoneu aquesta diferència d’aspecte entre mascles i 
femelles amb la creença que es tracta de diferents es-
pècies de paparra. Les paparres dures tenen el que se’n 
diu un “escut” dorsal que, en els mascles, recobreix tot 
el dors. Això fa que no puguin augmentar de manera im-
portant la seva grandària tot i que s’alimentin. En canvi, 
en les femelles, l ’escut només recobreix una petita part 
del seu dors (Figura 1), i queda la resta lliure de manera 
que pot ingerir més volum de sang i augmenta de gran-
dària quan s’alimenta. De fet, les femelles alimentades 
i plenes de sang són les típiques paparres grosses que 
semblem un gra de raïm de color grisós (Figura 2). Com 

Figura 1. Diferència d’aspecte entre mascle i femella. L’escut dorsal del mascle (dreta), recobreix tot el dors. En canvi, en la femella (esquerra), l’escut 
només recobreix una part del seu dors que a la imatge es distingeix pel seu aspecte més llis i brillant; la part posterior rugosa pot augmentar molt la 
seva mida i canvia d’aspecte quan la femella s’alimenta. Fotografia de James L. Occi, 2009.

Figura 2. Mascles i femelles alimentant-se a la regió perianal d’una cabra salvatge. Observeu l’augment de grandària de les femelles, que semblem un 
gra de raïm de color grisós. Fotografia del Servei d´Ecopatologia de Fauna Salvatge (SEFaS).

Text: Lucía Varela Castro i Gregorio Mentaberre
Imatges: Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge i 
altres. Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge (SEFaS), 
Facultat de Veterinària, Universitat Autònoma de Barce-
lona. 08193-Bellaterra, Barcelona. Telèfon: 935811923.

A Espanya s’han 
detectat 32 espècies 
diferents de 
paparres dures.

a norma general, cadascuna de les fases actives de la pa-
parra (larva, nimfa i adult) fa servir un hoste diferent; 
això vol dir que cada fase parasita un animal diferent 
per alimentar-se i quan arriba el moment de fer la muda 
en la següent fase, es desprèn per fer el canvi de fase al 
medi natural i després tornarà a buscar un altre hoste. 
Així, una mateixa paparra acabarà passant almenys per 

tres hostes diferents fins arribar a la fase adulta, i és 
aquesta la raó per la qual poden actuar com a transmis-
sores de malalties d’un hoste al següent. D’entre aquests 
tres, un dels hostes podríem ser nosaltres mateixos.
A Espanya, s’han detectat 32 espècies diferents de pa-
parres dures. No obstant això, no totes les espècies es-
tan àmpliament distribuïdes per tot el país, sinó que 

les trobarem en diferents regions depenent de les seves 
necessitats de temperatura i humitat i de les seves pre-
ferències pel tipus de vegetació i de les espècies animals 
per parasitar (hostes). Tampoc les trobarem fàcilment 
durant tot l’any, ja que hi ha espècies més abundants en 
unes estacions que en unes altres. Per exemple, l’espècie 
Dermacentor marginatus (Figura 3a), una paparra que 
observarem sovint en els senglars, es troba distribuïda 
per tot el país, però és més abundant a la tardor-hivern 
que a la primavera-estiu. Altres paparres àmpliament 
distribuïdes per tot el país són les que pertanyen al com-

plex Rhipicephalus sanguineus (Figura 3b), les clàssiques 
paparres que trobarem en els nostres gossos. No obstant 
això, espècies com Hyalomma lusitanicum (Figura 3c) les 
trobarem més fàcilment en regions de clima més càlid, 
com és el centre-sud del país i també a Catalunya. Aques-
ta paparra també és molt típica del senglar. Entre totes 
les espècies de paparres dures, la més coneguda i estu-
diada és Ixodes ricinus (Figura 3d), ja que és molt abun-
dant a tota Europa, parasita molts animals diferents, in-
clòs l’ésser humà, i és el vector principal de la malaltia 
de Lyme. No obstant això, a Espanya, aquesta paparra 

és troba principalment a la zona nord del país. Les pa-
parres que es troben a la vegetació en busca d’un hoste 
a qui parasitar, solen pujar a la punta de les herbes, on 
es queden a l’espera que un animal passi per allà per en-
ganxar-s’hi (Figura 4). Les paparres dures poden fixar-se 
en l’home en moltes parts del cos, però el més freqüent és 
trobar-les al voltant del cap, el coll i els engonals. És im-
portant saber que no solen provocar dolor quan ens pi-
quen ni mentre s’alimenten perquè la seva saliva té subs-
tàncies amb efecte anticoagulant i analgèsic. Així, si no 

tenim l’hàbit de fer-nos una revisió després d’haver estat 
exposats quan anem al camp en èpoques de risc, podríem 
tenir una paparra alimentant-se de la nostra sang sense 
adonar-nos-en durant bastant de temps. D’altra banda, 
també és important saber que perquè una paparra ens 
transmeti una malaltia no només ens ha d’arribar a picar, 
sinó que necessita estar diverses hores enganxada abans 
que el microbi que porti pugui arribar a la nostra sang. 
Com més hores passi una paparra enganxada al nostre 
cos, més gran serà el risc que ens pugui transmetre una 
malaltia, en cas que en sigui portadora.
Les paparres dures poder ser transmissores de nombro-
ses malalties, moltes de les quals poden afectar tant a 
diferents espècies animals com a l’home; és a dir, són zoo-
nosis. A Espanya, les principals malalties transmeses per 
paparres són la Febre Botonosa Mediterrània, el TIBO-
LA, la malaltia de Lyme i l’Anaplasmosis. Aquestes qua-
tre malalties són provocades per diferents bacteris que 
transmeten les paparres i, en termes generals, provoquen 
alteracions a la pell, febre i malestar general, encara que 
en alguns pacients poden aparèixer altres complicacions 
greus. No totes les espècies de paparres transmeten totes 
les malalties; per exemple, la paparra Ixodes ricinus pot 
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transmetre tant la malaltia de Lyme com l’Anaplasmosis, 
mentre que Rhipicephalus sanguineus transmet la Febre 
Botonosa Mediterrània i Dermacentor marginatus el TI-
BOLA. Són les mateixes espècies de paparres que hem es-
mentat abans, i pareu atenció a que mentre unes poden 
estar en els nostres gossos de caça, com Rhipicephalus 
sanguineus, altres poden estar en el animals que cacem, 
com la Dermacentor marginatus del senglar, o directa-
ment a la vegetació, en espera que passem a prop.
Concretament a Catalunya, la malaltia més freqüent és la 
Febre Botonosa Mediterrània, amb almenys 104 casos de-
clarats entre 2009 i 2012. Tot i així, poden aparèixer brots 
de qualsevol altra malaltia, ja que es tracta de fenòmens 
dinàmics que depenen de factors ambientals i poblacio-
nals. Per exemple, durant l’any 2008 es van diagnosticar 
40 casos de TIBOLA a Sabadell, provocats per la paparra 
Dermacentor marginatus. Si pensem en l’augment de les 
poblacions de senglar durant aquests últims anys, no és 
d’estranyar que les poblacions de les seves paparres tam-
bé augmentin i, en conseqüència, nosaltres tinguem més 
probabilitats de ser picats durant un passeig pel camp.

A part de les malalties esmentades, en poden aparèixer 
de noves i més greus. Per exemple, la febre hemorràgica 
de Crimea-Congo, de la qual no s’havien detectat casos 
a Espanya fins a finals del 2016, quan un home va morir 
després de ser picat per una paparra infectada a la pro-
víncia d’Àvila. Aquesta malaltia està causada per un virus 
i és endèmica a Àfrica, els Balcans, Orient Mitjà i Àsia. Es 
transmet per la picada de paparres del gènere Hyalomma 
i per contacte amb la sang, secrecions o òrgans d’animals 
i persones infectades. Com ha pogut arribar aquest virus 
des de regions tan llunyanes? La teoria més acceptada és 
que s’ha produït a través d’aus migratòries. Una vegada 
aquí, les paparres Hyalomma adquireixen el virus en ali-
mentar-se d’aquestes aus portadores, i si alguna d’aques-
tes paparres s’alimenta posteriorment d’un ésser humà, 
podria transmetre-li el virus. Si recordeu, la paparra Hya-
lomma lusitanicum està present i és abundant a Cata-
lunya, i és habitual trobar-la en el senglar. A més, aquesta 
abundància segueix en augment degut als hiverns suaus, 
que afavoreixen la supervivència de les Hyalomma. Així 
doncs, no es pot descartar el risc i l’aparició de nous casos 
de febre hemorràgica de Crimea-Congo a Espanya.

Què podem fer nosaltres per evitar contreure malalties 
transmeses per paparres?
Podem actuar a dos nivells per prevenir males experièn-
cies relacionades amb la picada d’una paparra. D’una 

banda, podem intentar evitar entrar en contacte amb 
les paparres; això ho podem fer portant roba de màniga 
llarga i pantalons llargs, i fins i tot ficant els pantalons 
per dins dels mitjons o fent servir polaines, sobretot si 
sabem amb antelació que anirem a una zona de risc. Un 
cop tornem a casa, hem de revisar-nos el cos per veure si 
tenim alguna paparra. Si en trobem alguna ja enganxada 
al nostre cos, no hem de sentir pànic. Hem d’evitar mèto-
des d’extracció casolans com ara cobrir la paparra amb 
oli o donar-li calor amb l’objectiu que s’acabi deixant anar 
sola. El que volem aconseguir és extreure-la al més aviat 
possible i el que és més important, sencera. Per això el 
mètode més efectiu i recomanable és l’ús d’unes pinces 
(Figura 5) que es venen a les farmàcies amb aquesta fina-
litat. Amb elles, agarrarem la paparra com més a prop si-
gui possible de la pell i tirarem cap enfora, sense retorçar 
la paparra per assegurar-nos que l’extraiem sencera i no 

l’arrenquem deixant el seu aparell bucal dins de la nostra 
pell. En ocasions no és suficient amb revisar-nos nosal-
tres mateixos. Aquells caçadors que tingueu gossos, re-
cordeu que és important tenir als vostres animals despa-
rasitats utilitzant els productes com us hagi recomanat 
el vostre veterinari.
D’altra banda, podem millorar les nostres pràctiques 
durant el maneig dels animals que cacem, perquè com 
hem vist, algunes d’aquestes malalties no es transmeten 
només per la picada d’una paparra, sinó que també es po-
den transmetre pels fluids d’animals infectats. Per això, 
és important que els caçadors encarregats d’escorxar als 
animals abatuts prenguin mesures de protecció adequa-
des, tan senzilles com l’ús de guants i la neteja i desin-
fecció de la roba, calçat i material que s’utilitzi durant 
aquestes operacions. I en aquest sentit, no direm res més 
que allò de “més val prevenir que lamentar”. 

Figura 3a. Mascle de Dermacentor marginatus . Fotografia de Sarah 
Gregg, 2014.

Figura 3b. Femella de Rhipicephalus sanguineus. Fotografia de Ferran 
Turmo Gort, 2012.

Figura 3c. Femella de Hyalomma lusitanicum. Fotografia de Juan Manuel 
Casanova.

Figura 3d. Femella d Íxodes ricinus. Fotografia de Philippe Garcelon, 2015.

Les principals malalties que 
transmeten les paparres són la 
Febre Botonosa Mediterrània, 
el TIBOLA, la malaltia de Lyme 
i l’Anaplasmosis.

És molt important desparasitar els gossos i protegir-se 
amb guants quan es manipula carn de caça i desinfectar
la roba utilitzada.
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L'ESPAI
PEL TEU GOS

UN LLOC AMB
MULTITUD
D'ACTIVITATS
PELS CAÇADORS

IDEAL PER A GRUPS I PER PASSAR
UNA ESTADA DIFERENT!
DEMANA INFORMACIÓ I ELABORA
LA TEVA PRÒPIA AVENTURA.

SERRACANYA 
PARADÍS DEL CAÇADOR

- Camp de tir al Plat de sempre: 17 plats a 2,5€
- Camp de tir al Plat Nou: 25 plats a 5€
- Zones de caça individuals o en grups.
- “Ojeos a la carta”
- Recorregut de caça: 6€
- Classes particulars o en grup de tir impartides per         
Marcelo Clavero.
- Camp de tir amb arc: amb movioles, nòria, dianes volumètri-
ques, tir al plat amb arc,... a un preu de 15 € 
per persona i dia per usar les instal·lacions.
- PAINT-BALL (boles de pintures): disposem de tot l’equip 
necessari i de diferents escenaris per realitzar l’activitat.
Opció A: Partida + esmorzar per 30 €
Opció B: 2 Partides + esmorzar + Dinar per 50€
- Poblat Medieval: Un escenari espectacular enmig del bosc, 
amb serveis de l’època i destinat a grups que vulguin passar 
una bona estona o una estada més llarga i viure com es feia 
abans, recreant-se en la història! El lloguer del camp és de 
5€ per jugador i dia.
- AIR SOFT: en diferents escenaris, una aventura inoblidable. 
El lloguer de l’escenari 
és de 5 € per jugador i dia.
- Despedides de solters/es, Festes d’aniversari, Dinars 
Familiars, Allotjament...

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

Fem el servei a la carta perquè quedis satisfet!

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

PREU DE LES PECES

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

SOLSONA

BARCELONA

CARDONA

MONTMAJOR

L’ESPUNYOLA

BERGA

SERRACANYA

Obert a partir de les 7.30 h del matí
RESERVES: 
Àrea intensiva: 608 690 641
Pep: 607 996 218
info@serracanya.com
www.serracanya.com

DEMANA EL NOU CALENDARI
D'ENGEGADES
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Figura 4. Paparra a l’espera d’un hoste per parasitar. Fotografia de Helena Fanlo, 2017.

Figura 5. Mètode d’extracció d’una paparra mitjançant l’ús d’unes pinces.
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Consultes legals

Per respondre la qüestió que se’ns ha 
plantejat hem d’estar al contingut li-
teral de la Disposició Addicional 7a del 
Real Decret Legislatiu 6/2015, de 30 
d’octubre, del Text Articulat de la Llei 
sobre trànsit, circulació de vehicles a 
motor i seguretat vial, que regula la res-
ponsabilitat en accidents de trànsit per 
atropellaments d’espècies cinegètiques.
La norma estableix que: 
“En accidents de trànsit ocasionats per 
atropellament d’espècies cinegètiques 
a les vies públiques serà responsable 
dels danys a persones o béns el con-
ductor del vehicle, sense que pugui re-
clamar-se pel valor dels animals que 
irrompin en aquelles.
No obstant, serà responsable dels danys 
a persones o béns el titular de l’aprofi-
tament cinegètic o, en el seu defecte, el 
propietari del terreny, quan l’accident 
de circulació sigui conseqüència direc-
ta d’una acció de caça col•lectiva d’una 
espècie de caça major portada a terme 
el mateix dia o que hagi conclòs dotze 
hores abans d’aquell.
També podrà ser responsable el titular 
de la via pública en la que es produeixi 

l’accident com a conseqüència de no ha-
ver reparat la tanca dins del termini, en 
el seu cas, o per no disposar de la senya-
lització específica d’animals lliures en 
trams amb alta accidentalitat per col•li-
sió de vehicles amb els mateixos.”
De la literalitat del precepte se’n des-
prèn que:
En primer lloc, la responsabilitat recau 
pràcticament sobre el conductor, que 
haurà de respondre dels danys que li 
causi l’atropellament de l’animal que 
envaeixi la via, tant dels danys perso-
nals com els danys materials del cotxe. 
Respecte els danys a tercers vehicles 
implicats, normalment, l’assegurança 
del vehicle respondrà dels danys a ter-
cers i dels danys a altres elements, com 
poden ser els de senyalització vertical i 
protecció de la via (tanques, guarda-
rails, etc.).
Ara bé, pel que fa als danys propis, l’as-
segurança només respondrà si tenim 
contractada una assegurança a tot 
risc o contempla aquesta cobertura de 
col•lisió amb espècies cinegètiques.
En segon lloc, podria respondre el titu-
lar de l’aprofitament cinegètic o, si de ca 

hi manca, el propietari del terreny quan 
l’animal irrompi a la via com a con-
seqüència de l’acció de la caça. Aquesta 
circumstància, caldrà demostrar-la.
Finalment, podria resultar responsa-
ble l’Administració pública titular de la 
via per defectes en el manteniment de 
la tanca o una falta de senyalització de 
perill per irrupció d’animals d’espècies 
cinegètiques. Aquesta circumstància 
igualment caldrà demostrar-la.
Per tot això, serà molt important dispo-
sar d’un atestat policial que reculli les 
circumstàncies de l’accident, la ubica-
ció exacta, l’hora i el dia, les mancances, 
en tot cas, de la senyalització de la via, 
l’animal contra el que s’ha impactat, fo-
tografies, testimonis que hi pugui haver 
del sinistre, etc. 
En definitiva, cal disposar de les proves 
suficients per fer constar totes les cir-
cumstàncies del sinistre i poder decli-
nar la responsabilitat a qui correspon-
gui de conformitat amb la disposició 
addicional 7a del Text Articulat de la 
Llei sobre trànsit, circulació de vehicles 
a motor i seguretat vial vigent.

Per Anna Pla Fornós
Advocada i mediadora
“Assessorament i defensa en assumptes civils i penals”
Tel. 690952753

Se’ns ha consultat qui respon i es fa càrrec dels 
danys soferts en el vehicle propi, en cas de patir 
un accident, com a conseqüència de la irrupció 
sobtada d’un cabirol a la via. 
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Rastrejant  
la genètica!

Per Pau Martínez
Caçador i Ensinistrador

Origen: Francès

Épagneul bretó

Sabies què...?
L’épagnuel bretó 
és un gran gos 
de mostra!

L’entrevista del mes
Pau Martínez García 
29 anys

Nascut a Sallent i caçador. Tinc la raça épagneul bretó des que vaig 
néixer i, anteriorment, el meu pare i mentor Francisco Martínez Gon-
zález ja tenia altres exemplars en els seus inicis de caçador als seus 
18 anys. Actualment tinc dos exemplars (que espero ampliar) amb els 
quals principalment vaig a caçar perdiu al vedat de Sallent o en altres 
àrees privades de caça.

Per què un gos de raça i no un gos creuat?
En el món de la caça no és millor un gos pel fet de ser de 
raça sinó per el fet que sigui bon caçador. També és cert 
que crec que és millor tenir una continuïtat pura de la raça, 
però bàsicament pel simple fet de poder dir que tens un 
bretó pur, cosa que et permetrà criar nous exemplars amb 
les característiques autèntiques de la raça o que siguin, 
dins de la raça, del teu gust.

Tampoc es cap barbàrie creuar un épagneul bretó amb al-
gun altre spaniel de característiques similars per buscar 
la mida, conformació, presència o potència adequades al 
tipus de caça.

Com vas conèixer aquesta raça?
En néixer jo, el meu pare ja tenia un bretó, l’antic Rocky ja 
mort fa molts anys. Aquesta va ser la meva presa de contac-

L’ épagneul bretó és una de les races de 
gossos de caça més antigues que exis-
teixen i es creu que es remunta a temps 
anteriors a la utilització d’armes de foc. 
Degut a aquesta antiguitat és dificultós 
poder trobar o llegir algun document que 
n’especifiqui l’origen exacte. Això genera 
una controvèrsia ens els seus orígens.
Es poden trobar indicis en autors fran-
cesos que es remunten al temps de 
la guerra de les creuades i es creu que 
aquest període de guerres va ser propici 
per a l’intercanvi de races de caça, ja fos 
per un acte involuntari o voluntari, per 
tal d’importar als països d’origen noves 
races de cànids de caça. D’aquesta mane-
ra es podria haver produït un creuament 
entre gossos de senyors feudals france-
sos i senyors àrabs. Aquesta hipòtesi és 
defensada per antics escriptors i es veu 
reflectida en antigues obres d’art. No 
obstant, és cert que sempre s’han cons-
tatat alguns detractors degut al resultat 
morfològic de l’actual épagneul bretó, ja 

que no s’assembla a cap de les presump-
tes races creuades.  
Partint dels primers creuaments, els sen-
yors feudals francesos van obtenir un 
gos amb unes característiques idònies 
per a l’hàbitat en el qual el feien caçar: un 
terreny amb arbustos baixos, espessos i 
espinosos, on els avantpassats d’aquesta 
raça es movien sense dificultat gràcies a 
ser gossos de 50-55 cm amb cabell arris-
sat, color blanc-fetge i blanc-negre, molt 
rústics i amb més nervis que cuixes, així 
com també cues naturalment curtes 
(tret característic de la raça).
Eren uns gossos idonis per a la caça, nor-
malment exercida des de dalt d’un cavall 
o a peu, on el gos detectava la presència 
de la presa mitjançant el rastreig. En 
detectar el lloc on estava amagada, acte 
seguit el gos feia una mostra perquè els 
nobles poguessin utilitzar xarxes amb 
pesos que llençaven a l’arbust o a la zona 
on el gos estava fen el mostreig.
Neixen, per tant, els gossos de mostra, 

que no només s’utilitzaven per caçar amb 
xarxa, sinó que també hi ha escrits que 
deixen constància que s’utilitzaven en 
falconeria, on el gos era el que detectava 
amb el rastreig la presència de la presa 
i, en fer la mostra, també havia d’aixe-
car-la del terra perquè l’au de presa la 
pogués cobrar.
Avançant més cap als nostres temps, 
existeixen escrits d’Opiano de Apamea 

que testimonien un origen autòcton de Bretanya. També hi 
ha la teoria que descriu l’épagneul bretó com el descendent 
d’aquells cànids nascuts de la unió entre els spaniel portats a 
Bretanya pels celtes amb els gossos de raça épagneul francès 
que poc a poc s’estaven expandint per tot el país gal•lès.
La denominació spaniel dona nom a una extensíssima família 
de races que inclou els actuals setters, bretons, english springer 
i cockers, entre d’altres.
El segle passat i suposadament per evitar tanta controvèrsia so-
bre els épagneul bretó, van donar a la raça sang de setter anglès 
i precisament a partir del creuament d’un exemplar blanc-ta-
ronja es van fixar els colors actuals que es van presentar per 
primera vegada a l’exposició francesa el 1896. No és, però, fins 
al 1907, tres anys desprès que es constituís el club de l’épagneul, 
que no es va fixar l’estàndard d’aquesta magnífica raça, que va 
ser millorat el 1938 per un dels més famosos i experts del bretó: 
Monsier de Kermadec.
Actualment l’estàndard vàlid per a la raça és datat de l’any 2001 
i diu dels épagneul bretons que són d’origen francès (Bretanya) 
i que és el mes petit dels gossos de mostra.
És un bracoide de pit profund,cua curta o sense cua, ben mus-
culat amb construcció harmoniosa i ossos sòlids. Un conjunt 
compacte, fort i lleuger.
Presenta un stop ben definit amb cap arrodonit de relleus ben 
marcats, la pell adherida al cos, amb trufa ampla i orificis nas-
sals oberts, orelles penjant i la mirada dolça.
És un gos vigorós de mirada alerta, expressió viva i intel•ligent, 
ple d’energia que s’ha conservat a través de la seva evolució.
Amb pèl fi, no sedós i llis o lleugerament ondulat, mai arrissat. 
Les extremitats posteriors presenten un pèl abundant, amb un 
serrell que disminueix de longitud progressivament. 
Podem trobar el pelatge blanc-taronja, blanc-negre i blanc-ma-
rró, amb taques més o menys extenses de franges irregulars i 
de vegades és motejat sobre els nas els llavis, el pit i/o les extre-
mitats.

Quant al caràcter, l’épagneul bretó és un tot terreny sempre 
en acció. El seu esperit esportiu el fa incansable en qualsevol 
terreny, però fàcilment adaptable a la vida dins de casa. És afec-
tuós i fàcil d’educar, s’adapta a qualsevol ambient, és sociable, 
intel•ligent i sempre està alerta, amb un caràcter equilibrat. 
Destaca durant la recerca pels seus moviments, el seu sentit de 
l’olfacte, així com en l’extensió de l’exploració, espontaneïtat i 
continuïtat en la mostra.
Gos adorable en el món de la caça i en el familiar, per les seves 
peculiaritats que el fan ser estimat per tots els membres de la 
família des dels caçadors fins als més joves de la casa. Fidel i no-
ble i inclús tímid si es tracta amb brusquedat.
Actualment en l’àmbit nacional hi ha el Club Espanyol del 
Épagneul Breton.
La modalitat de caça preferida dels épagneul bretons és la plo-
ma i, en especial, les preses que s’han de rastrejar utilitzant els 
vents o el rastre a terra, les quals detecta fàcilment. Si el tempe-
rament del gos li permet, farà una mostra clara i immòbil que 
farà pujar les pulsacions a qualsevol caçador. Es diu sovint dels 
bretons que són una raça polivalent, i és que també s’atreveixen 
amb preses com el conill, la llebre o la guineu. En el sector co-
nillaire o de la llebre es pot utilitzar els bretons que, en el meu 
cas particular, rastrejaran la presa fins a trobar-la i en faran la 
seva mostra. En aquest cas, la presa en comptes de volar sortirà 
corrent, cosa que m’ha fet quedar més d’un cop mirant al cel, 
esperant el vol de la perdiu. 
Actualment, amb un increment de la població del porc senglar, 
també es poden ensinistrar perquè facin la mostra del porc. De 
fet, la dinàmica serà la mateixa: es rastreja, es detecta la presa i, 
en alguns casos, en comptes de fer la mostra el gos planta cara 
i marca la presa lladrant amb ràbia. És cert que no es una raça 
específica per al rastre del porc i que qualsevol gos de rastre li 
passarà la mà per la cara quant a efectivitat, però en rastres que 
el porc és a uns 200 metres del lloc on es comença a rastrejar, no 
té res a envejar a cap altre gos rastrejador.
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Rastrejant la genètica | Épagneul bretó

te inicial que em va donar a conèixer 
la cara més amigable i afectuosa de la 
raça, ja que era un animal apreciable i 
estimat per tothom de la família. Amb 
els anys, i després d’altres bretons,-
tinc els actuals, en Rocky II i el seu fill 
Balú, amb els quals vaig començar a 
caçar i m’han fet conèixer la fascinant 
vocació caçadora d’aquesta raça.

Per què l’has triat?
No és una raça que jo hagi triat, ella 
m’ha triat a mi ja que vaig néixer i 
créixer amb ella. Espero que també 
m’acompanyi sempre al llarg de la 
meva vida ja que és una raça en-
tranyable tant si es va a caçar com 
si es va a passejar.

Descriu la manera que tenen de caçar.
Són gossos molt intel•ligents que, com 
em deia un company meu “desenvo-
lupen una intel•ligència caçant que 
et pots agermanar amb ells i actuar 
com si fossis una banda de llops bus-
cant i rodejant la presa”. En el terreny 
són molt actius i sobretot polivalents, 
forts i ràpids en detectar el rastre i, si 
els ensenyes a plantar-se i fer la mos-
tra correctament, et permetrà efec-

tuar trets a les preses que quedaran 
guardats en la memòria durant anys.

Com milloraries, si s’escau, la genèti-
ca dels teus gossos?
La genètica que vaig continuant amb 
els meus gossos és perfecta per a mi, 
es clar. Sempre intento seguir la línia 
que porto amb l’actual Rocky II. Això 
no treu que algun dia tingui la neces-
sitat de buscar una línia de gos més 
tranquil o amb un altre ritme de caça.

A quina edat i com inicies els cadells?
Un cop tenen les vacunes pertinents, 
que sol ser als 3 mesos d’edat, els ca-
dells ja surten a la muntanya per fer 
la primera presa de contacte amb el 
cotxe i el terreny i a ser manipulats o 

dirigits per qualsevol membre de la fa-
mília. Entre els 4-5 mesos inicio l’apre-
nentatge de saber portar ja sigui una 
pilota de plomes o algun objecte. Un 
cop apresa la lliçó de cobrar es passa 
a la de fer la mostra, que consisteix a 
utilitzar una canya amb un fil en un 
extrem amb una ala seca de perdiu o 
un manyoc de plomes, de manera que 
simuli una presa. Amb aquest rudi-
mentari artefacte inicio al gos en la 
mostra ja que a l’apropar-se es tiba el 
manyoc de plomes com si sortís vo-
lant. Això es repeteix a estones cada 
dia i amb paciència fins que el gos en 
veure les plomes no les va a buscar di-
rectament sinó que fa un acostament 
i tot seguit la mostra i per finalitzar 
atrapa la “presa”. Un cop el gos ja sap 
la manera d’actuar davant la presa, 
es passa a fer sortides a la muntanya 
i que el gos s’espavili a buscar i trobar 
perdius.
En l’última lliçó li mostrarem el pri-
mer tret i la primera perdiu, que sol 
ser entre els 6-9 mesos, quan ja tenen 
après l’anterior. Es tracta que el gos 
localitzi una perdiu, la més important 
per a ell i per al caçador, ja que no es 
podrà errar, i si pot ser ha d’abatre 

“He tingut la gran sort 
de comptar amb un pare 
caçador. Ell m’ho ha 
ensenyat tot, fins i tot a 
seguir aprenent.”

amb un sol tret per tal que el gos l’assimili com la culminació 
del seu esforç amb la recompensa que podrà cobrar el seu pre-
mi, és a dir, la presa abatuda. D’aquest pas no és aconsellable 
abusar-ne ja que el gos podria agafar por al trets, tot i que es 
pot repetir però amb dies de descans entremig. Un cop està 
format el gos es passa a caçar i, si es va amb companyia d’un 
altre gos, és el moment que quedin agermanats i que actuïn a 
la una i en harmonia amb el caçador.

Com ha de ser el teu equip de gossos preferit?
Amb una energia inacabable, que no parin de buscar i de bus-
car i, alhora, que tinguin sang freda per aguantar la mostra. 
Sobretot també és important que es respectin l’un a l’altre, ja 
que en el moment de fer la mostra, no pot anar-hi l’altre gos a 
ficar el nas. Han d’estar totalment agermanats i actuar tots a 
la una.

Creus que ha d’anar lligada la morfologia i la qualitat de caça 
del gos?
L’important d’un gos de caça és que sigui bo caçant, això és el 
més prevalent. També són importants per a mi les seves qua-
litats morfològiques ja que li proporcionen resistència física, 
agilitat i bona aparença que donen elegància al gos.

Digues defectes i virtuts de la raça. Un defecte és la potència 
que tenen ja que són gossos que necessiten sortir a córrer cada 
dia, però d’altra banda també ho considero una virtut ja que 
són insaciables. La gran virtut que tenen és el seu caràcter no-
ble, obedients i fidels, que fan d’aquesta raça una raça idònia 
per a caçar i també per a tenir en família i conviure amb ells.

Ets d’alguna associació, club, federació...?
No, de cap.

Si haguessis de triar alguna altra raça, quina triaries i per 
què?
Triaria alguna raça de la família spaniel per la similitud mor-
fològica, però sempre em quedo com a primera opció amb 
l’épagneul bretó. Necessito sempre un Rocky al meu costat.

Vols afegir alguna cosa?
Aconsellar a aquella gent que no només busqui un gos de caça 
sinó també un gos de companyia que es decanti per aquesta 
raça ja que per mi és única. Agrair al meu pare el fet d’ini-
ciar-me en aquest món. 
Ha sigut un plaer col•laborar amb vosaltres i poder compartir 
una part molt important de la meva vida i de la del meu pare.  
Salut i cames per empaitar la reina de la caça menor! 
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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 com 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!

Aventura darrere la cabra salvatge Tonete, amb el que més li agrada, els gossos

Records “cabirolaires” del Marc

Els joves tiradors i “el cazador de pincel”

Record  de la colla Pallingues al Solsonès

Un bon verro, una  aventura per sempre

Preciós cabirol abatut per la Conxita
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A la Vall de Santa Fe, al curs alt de 
la riera de Gualba, tradicionalment 
s’hi aplegaven nombrosos tudons, a 
la tardor i sobretot a l’ hivern, quan 
hi anaven a menjar faja i a assole-
llar-se. Sense explicació aparent, el 
nombre d’avistaments ha anat min-
vant any darrere any fins al punt 
que actualment la seva presència és 
gairebé nul·la.

Introducció

El tudó (Columba palumbus), ha sigut una de les espècies ci-
negètiques a les quals s’hi ha dedicat més temps entre les 
diferents modalitats de caça.

Una de les bases per a l’ èxit de la seva cacera és conèixer 
com més bé millor i això passa també, òbviament, amb les 
altres espècies les seves costums etològiques, és a dir on 
s’ajoquen, on s’assolellen, on van a menjar, què mengen, etc.

Objectius

Posar de manera molt breu en evidència la minva de tudons 
en l’àrea observada des dels anys 70 del darrer segle fins 
avui (50 anys d’ observacions).

Hàbitat i alimentació

A les vessants vallesanes i selvatanes del Montseny, la di-
versitat dels ecosistemes muntanyencs, amb els boscos de 
faig (Fagus selvatica), roures (Quercus petrae), les castanye-
des (Castanea sativa), els alzinars (Quercus ilex), les suredes 
(Quercus suber), juntament amb les pinedes de pi pinyer 
(Pinus pinea), els reductes de pi bord (Pinus halepensis), pi 
insigne (Pinus radiata) i de pinastre (Pinus pinaster) i els 
boscos mixtos d’aquestes espècies, amb el seu característic 

i a voltes prou atapeït sotabosc, configuren un hàbitat prou 
idoni per a l’establiment dels tudons; això sí, en densitats 
que no tenen res a veure amb les que avui es poden trobar en 
altres comarques menys boscoses i més agrícoles, com són 
ara les terres de Ponent.
A la primavera i a l’estiu, els tudons es deixen veure per les 
feixes de les poques masies actives, o baixen als conreus 

Estudis

Els tudons (Columba palumbus)
a la Vall de Santa Fe (Montseny)

Per Salvador Riera i Ibern
Caçador, naturalista i tertulià

de les fondalades torderenques cercant el blat (Tritium sa-
tivum), la civada (Avena sativa), l’ordi (Hordeum vulgare) 
i altres gramínies, o lleguminoses, com els fesols menuts 
(Phaseolus vulgaris) i els tapissots (Lathyrus ochrus). No 
desdenyen tampoc, quan n’és el temps, baies i fruites, com 
les cireres (Cerasus avium), les maduixes (Fragaria vesca), 
els raïms (Vitis vinifera), les figues (Ficus carica), els ramells 
de saüquer (Sambucus nigra), les escopetasses o raïms de 
moro (Phytolacca americana), i els lledons (Celtis australis).
A la primavera és quan van més justos de menjar i també els 
he vist alimentant-se, no al pap, ja que és temps de veda de 
borrons de roure, de prunera (Prunus domestica) i més co-
munament, de flor d’ acàcia (Robinia pseudo-acacia). També 
sota la fullaraca del bosc encara troben alguna gla que ha 
aguantat la descomposició. Aquestes glans sobretot d’alzi-
na són un recurs tròfic fins al més d’ agost.

I també els agraden els pinyons, cosa no gaire coneguda, 
sobretot els de pinastre, que sel’s empassen sencers. Sovint 
voregen els torrents cercant escapçar els brins tendrals de 
l’herba fresca i abeurar-se, al captard.
L’alimentació tardoral i hivernal es basa en les glans de rou-
re, alzina o surera, que venen a madurar en aquest ordre. En 
aquesta època també mengen lledons (Celtis australis), heu-
res (Hedera helix) només si la gla escasseja, i la flor del arboç 
(Arbutus unedo). A la Vall de Santa Fe, a la primavera i a l’ es-
tiu, el menjar és escàs ja que la vegetació dominant és el faig.

Però a la tardor, i sobretot a l’ hivern, en els anys que de faja 
hi havia anyada, nombrosos contingents pujaven al matí, 
coincidint amb la sortida del sol, des dels baixos, pel sot de 
Gualba per anar a assolellar-se primer i després a menjar a 
les fagedes de la Vall.

Els faigs dominants, quedaven blaus de tudons...
Tinc registres de veure pujar més de 700 tudons entre les 
vuit i les deu del matí des de l’observatori privilegiat de 
Roca Plana (any 1984). En els darrers anys (a partir de 1990), 
les observacions han anat minvant paulatinament fins al 
punt de que des del mateix lloc i durant les mateixes hores, 
ja és molt veure pujar mitja dotzena de tudons. Els sengla-
ners de Gualba que cacen en aquesta àrea poden avalar les 
afirmacions.

Conclusions

Ni l’ incendi forestal de 1994, ni l’ augment 
de pistes forestals, ni la pressió cinegètica 
es poden considerar que hagin estat deter-
minats de la dràstica davallada, que d’altra 
banda també s’ha observat en altres valls 
del Montseny, com és ara la Vall de Sant 
Marçal on també cinquanta anys enrere 
s’observaven grans estols de tudons que 
pujaven Tordera amunt sobrevolant les pe-
dregueres de Les Illes fins assolir els faigs 
més culminals.
Caldria que experts en la biologia del co-
lúmbid hi trobessin alguna explicació...
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Els dos hàbitats principals que ocu-
pa la becada a casa nostra són els 
forestals durant el dia i les pastures 
durant la nit.

Aquest seria un article més d’una sèrie sobre la millora i gestió 
dels hàbitats de les espècies de fauna cinegètica. En el cas de la 
becada, potser perquè es tracta d’una espècie migratòria (tot i 
l’existència d’una població nidificant a Catalunya), en principi, 
ens pot semblar poc rellevant.
Així doncs, ens centrarem en els hàbitats ocupats per l’espècie 
durant l’hivern a casa nostra. Dos àmbits que podem diferen-
ciar són els hàbitats diürns (zones forestals o boscos) i els hà-
bitats nocturns (prats de pastura i altres espais oberts).
Aquesta dualitat d’hàbitats de la becada durant la hivernada 
posa en evidència el moviment conegut com “el pas”. Aquest 
desplaçament en l’àmbit local entre hàbitats, el fa volant al 
capvespre –del bosc cap als prats‒ i a l’alba a l’inversa –dels 
prats cap al bosc. Durant el dia l’ocell romandria reposant i a 
recer a les zones forestals i de nit sortiria a alimentar-se, so-
bretot als prats amb una bona presència de cucs de terra, la 
seva presa predilecta. Cal dir que aquest patró de comporta-
ment s’ha comprovat que no el segueixen totes les becades, ni 
tots els dies, sinó que depèn de la meteorologia, de les zones, 
dels individus..., la variabilitat és alta. De totes maneres tècnics 
francesos han estimat que d’una determinada zona forestal 
solen sortir a buscar menjar als prats, al voltant del 85% dels 
efectius. En general, la humitat del sòl seria el paràmetre clau 
per a la becada a l’hora d’escollir un determinat hàbitat, ja que 
condicionarà la quantitat de preses i l’accessibilitat d’aquestes, 
sobretot pel que fa als cucs de terra.

Quines gestions s’han d’intentar promoure per conservar 
uns hàbitats adequats per la hivernada de la becada a Cata-
lunya?
                                                             
• Hàbitats nocturns: la presència de prats de pastura extensi-
va de vacum són un reclam per a l’espècie i són utilitzats per 
alimentar-se gràcies a la gran presència de cucs de terra. S’ha 
constatat la diferència de densitat de cucs de terra entre un 
prat de pastura permanent (de 1.000 a 1.500Kg/ha), respecte a 
prats cultivats o cultius (al voltant de 200kg/ha) i de les zones 
forestals (entre 20 i 120kg/ha).
Durant la hivernada s’ha observat també l’atracció que exer-
ceixen els camps de golf com a zones d’alimentació nocturna 
en la zona mediterrània.
Un altre aspecte, que també ens ajuda a corroborar la impor-
tància dels prats en la supervivència de la becada a l’hivern, 
és la captura reiterada mitjançant l’anellament científic de les 

La gestió
cinegètica

Millores de l’hàbitat per a les espècies cinegètiques.
LA BECADA

Per Marc Pagès Rúbies. Biòleg. 
correu-e: ecotons@gmail.com
tel. 620 257720  

mateixes becades, als mateixos prats i en anys successius. En 
aquest sentit els gestors d’àrees de caça que vulguin millorar 
o mantenir la capacitat d’acollida de becades hivernants als 
seus vedats, haurien de col•laborar amb ramaders i propie-
taris forestals en la recuperació i/o manteniment de prats de 
pastura per a la ramaderia extensiva. Tasques com l’arranja-
ment de camins i corriols són pràctiques habituals entre les 
associacions de caçadors i per tant caldria valorar la incorpo-
ració de desbrossades amb la finalitat de millorar i recuperar 
zones de pastura.

• Hàbitats diürns: en aquest cas parlaríem d’hàbitats fores-
tals i per tant de gestió forestal. En general, la becada prefe-
reix zones forestals intercalades amb zones obertes (prats) 
abans que les zones forestals més extenses i més tancades. 
Els hàbitats forestals preferits per l’espècie han de presentar 
un cert grau d’humitat, arbres amb heterogeneïtat d’espècies 
(per exemple els boscos mixtos de pins i caducifolis) i edats i 
per últim és clau la presència d’una bona capa de sotabosc. En 
aquest sentit l’estrat arbustiu (boixos, brucs, falgueres, esbar-
zers, arços...) són de vital importància per a retenir la humitat 
i regular la temperatura del sòl, per mantenir la presència de 
preses potencials i a la vegada servir d’amagatall i protecció 
contra els depredadors. 
La qualitat de l’humus (matèria orgànica en descomposició, 
fulles, branques...que trobem a la capa superficial del sòl dels 

boscos) és un bon indicador de la qualitat d’un hàbitat forestal 
per a la becada. La riquesa en microfauna excavadora (larves 
i cucs de terra) així com fongs, bacteris... que transformen de 
manera ràpida la matèria orgànica, serveix per deixar un hu-
mus esponjós i de qualitat per a la becada. La qualitat d’aquest 
humus va lligada a un subsòl poc àcid.

El caçadors de becada saben que quan es talla el bosc això té 
un efecte directe sobre l’hàbitat de la becada i, generalment, 
zones que havien estat visitades assíduament per l’espècie 
passen a ser excloses del seus territoris d’hivernada. Així 
doncs, la gestió forestal, igualment que la gestió de la caça, ha 
de promoure l’aprofitament sostenible del recurs natural, en 
aquest cas els boscos. Els boscos entesos no només com una 
suma d’arbres que generen tones de fusta, han de ser un as-
pecte a tenir en compte. Per tant, la quantitat i la qualitat de 
l’aprofitament forestal, igualment com en el cas de la caça, serà 
el que condicionarà el futur del recurs renovable, en aquest 
cas, els boscos.

L’altra qüestió és què hi poden fer els caçadors de becada i 
els gestors d’àrees de caça catalans davant la gestió forestal 
actual? 

És clar que el rendiment econòmic de les finques forestals, so-
bretot les privades, que són majoria a Catalunya, és l’aspecte 



Cinegeticat42 Cinegeticat42

La gestió cinegètica | Millores de l’hàbitat per a les espècies cinegètiques. La Becada.

clau. D’altra banda, la gestió nul•la dels boscos mediterranis 
també esdevé contraproduent per l’alt risc potencial d’incen-
di. L’extracció de fusta per a generar biomassa combustible 
actualment està en auge a Catalunya.
La promoció de protocols de gestió forestal, que tinguin en 
compte les necessitats d’espècies, com la becada (veure figu-
ra 1, manual de gestió de gestió forestal al Quebec), malaura-
dament no sembla que puguin veure la llum a curt termini 
al nostre país. Per tant, els caçadors de becada i els gestors 
d’àrees de caça catalans crec, que com a mínim, han d’estar 

informats i amatents de tot el que envolta la gestió forestal 
del nostre país. Per acabar, i com a aspecte positiu referent a 
la conservació de la becada, hem de tenir present que la ca-
pacitat migratòria de l’espècie, precisament, li serveix per des-
plaçar-se d’uns territoris a uns altres en funció de les seves 
necessitats. Per tant, canviar de territoris en cas de pertorba-
cions, ja siguin per pèrdua o destrucció dels hàbitats o bé si-
gui per situacions meteorològiques extremes (per exemple les 
onades de fred), permet garantir una millor supervivència de 
les seves poblacions.

Figura 1. Exemple de document de referència per a la gestió de finques forestals privades tenint en compte les espècies de caça menor al Quebec (Canadà).
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Aprofites la carn de caça?
Per mi anar a caçar es gaudir del bosc, gaudir amb el gos 
quan el veus buscar, trobar un flaire i donar senyal per-
què estigui atenta. Quan és a punt de sortir el conill, sem-
bla que tot es pari, menys el cor que batega més que mai, 
l ’audició s’aguditza, surt el conill, mires mes endavant i 
tires amb la seguretat que el conill es posarà dins el tret. 
No hi ha paraules per explicar aquesta sensació! Alesho-
res veus el gos que el plega i te’l porta amb pas cerimoniós 
i ja tenim el conill per a la cassola. Sempre he pensat que 
si no es menja no es mata.

Trobes amb facilitat botigues especialitzades en caça?
D’armeries cada cop n’hi ha menys. Jo aprofito quan vaig 
a Tarragona o a Lleida per agafar el que em fa falta.

Creus que la llei de caça està actualitzada? Per què?
La llei de caça per mi està obsoleta, ja que , si no vaig ma-
lament es va fer als anys 70. Hi han hagut canvis molt 
importants en el medi, hi han més carreteres, menys ra-
mats i més gent gaudint del bosc. Quan es va fer hi havia 
majoritàriament caça menor i ara hi ha molta caça major i 
molts depredadors. El caçador/a, a part de caçar per men-
jar, ha d’ajudar a equilibrar les espècies nouvingudes amb 
les autòctones.
Crec que juntament amb una nova llei de caça que fos més 
actual, més competent amb els nous temps, també s’hau-
ria de fusionar amb alguna normativa o llei per a la resta 

de persones que actuen dins el bosc, com ara ciclistes, co-
rredors, boletaires...

Quina és la mitjana anual de costos en relació a la caça?
Els costos de la caça en el meu cas no són molts, uns 350 € 
l ’any (sense comptar les despeses del gos), ja que només 
caço al vedat d’on soc sòcia.

Sóc Trini Baltà Marimón i tinc 45 anys, soc caçadora i secre-
tària de la Societat de Caçadors LA PAU de Blancafort.

Vaig començar a caçar el conill acompanyant el meu pare i 
els seus companys quan tenia uns 15 anys. Als 18 anys em 
vaig treure el permís d’armes i el meu pare em va donar l’es-
copeta amb què va començar ell, una plana del 1927, que és 
amb la que vaig començar i amb la que continuo caçant.  

Amb el temps la colla es va anar dispersant, uns van canviar 
de modalitat i els altres ens van deixar. Actualment caço el 
conill, normalment sola, amb una podenqueta de 3 anys que 
és una barreja de podenc aragonès i podenc andalús. També 
vaig algunes vegades amb una colla de Blancafort i quan hi 
ha batudes a la guineu m’hi apunto quan puc.

Entrevista a la caçadora

Què creus que es pot millorar en el món de la caça?
Jo el que milloraria és la informació cap a les persones 
que no tenen cap contacte amb aquest món. He escoltat 
converses esgarrifoses sobre la caça i quan he explicat la 
realitat de la caça a aquestes persones s’han quedat sor-
preses, i després ve la típica frase “no sembles caçadora”, 
i jo em pregunto com es pensen que és un caçador/a en el 
seu dia a dia?
També s’hauria d’aclarir que el caçador/a no té tota la res-
ponsabilitat del que passa a la zona on caça, perquè els 
ciclistes, els motoristes, els caminants... també tenen la 
seva responsabilitat. Em fa la impressió que el caçador/a 
té tots els deures i la resta de persones que gaudeixen del 
medi tots els drets.

Com veus el futur de la caça a Catalunya?
Cada vegada els caçadors són mes grans, hi ha pocs joves. 
A les reunions la mitjana d’edat és considerable i crec que 
hi haurà un dia que el caçador/a serà un professional que 
equilibrarà les espècies de cada zona.

Alguna anècdota?
Com a anècdota: devia fer uns 5 o 6 anys que caçava, que em 
va sortir un conill dins una parada neta, anava esmunyit, i 
vaig pensar “gaudeix que tens temps”. Aleshores em vaig 
posar l ’escopeta per tirar mentre treia el fiador però no es 
treia, s’havia encasquetat. Mirava el conill i feia la sensa-
ció que cada vegada anava més a poc a poc i jo sense poder 
treure el fiador... Encara ara quan passo per aquella para-
da me’n recordo del conill més lent del món.

Acabi la frase: El millor caçador és aquell que… 
El millor caçador és aquell que respecta l ’entorn i l ’animal 
que caça.

... “ quan és a punt de sortir el 
conill, sembla que tot es pari, 
menys el cor...”

El respecte per l’entorn 
i per l’animal caçat són 
els principis dels bons 
caçadors.
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Fa uns dies vaig tenir el gran privilegi de passar una bona 
estona amb un caçador que, malgrat que sobrepassava 
la vuitantena d’anys (o potser gràcies a això) , va capti-
var-me amb la seva visió de la caça i l ’ètica. Era un home 
culte i vaig gaudir amb la saviesa que emanava dels seus 
relats. Es tractava d’un d’aquells caçadors pioners que 
van començar a exercir l ’activitat cinegètica d’una mane-
ra diferent i van modernitzar els mètodes rudimentaris 
i les arts que fins aleshores feien de la caça una simple 
manera d’obtenció d’aliment.
La passió amb què m’explicava les seves aventures per 
uns Pirineus inhòspits, pel continent africà encara sal-
vatge i verge, pels Alps, Europa Central i altres racons 
dels món em transportaven a una època que, si bé no és 
tant llunyana en el temps, és molt distant en la percepció 
dels valors de la caça i l ’entorn on es desenvolupa. 
Avui ja han desaparegut molts dels records d’aquell vell 
caçador. Les seves vivències tan sols evoquen temps pas-
sats que cauran inexorablement en l ’oblit.
L’endemà d’aquella trobada vaig llevar-me de matinada. 
Encara era fosc però podia veure com el vent suau feia 
moure les branques dels arbres de la plaça del meu po-
ble, als Pirineus. Tenia mitja hora per preparar un cafè 
i encendre l ’estufa abans de trobar-me amb un caçador 
barceloní que havia passat la nit a l ’hostal del poble veí. 
Havia de guiar aquest home pels camins i corriols de la 
Reserva fins a les zones més altes i escarpades a la re-
cerca d’un trofeu d’isard. Sabia que les aptituds físiques 
i l ’experiència cinegètica del titular d’aquell permís 
d’isard no eren les més adequades. Però això no era cap 
problema, hi havia llocs senzills i amb bon accés en vehi-
cle que ens facilitarien la feina. A més, feia dies que pre-
parava aquest permís i ja havia localitzat un parell d’ani-
mals interessants. De manera que la cacera, en principi, 
no oferia massa dificultats.

Mentre em prenia el cafè calent que m’ajudaria a espa-
vilar, pensava en la conversa d’ahir amb el vell caçador i 
les notables diferències entre la seva època i la meva. Per 
a ell, el simple fet d’arribar a una vall perduda del Piri-
neu, buscar un lloc on allotjar-se i trobar una persona de 
la zona que el dugués al territori on habitaven els isards 
ja era una aventura. Després de passar-hi uns dies nego-
ciant, si el temps era bo i el seu guia era prou hàbil, farien 
una bona caminada fins a l ’hàbitat dels isards fugissers. 

L’ascens a les zones més altes era sempre llarg i feixuc 
degut a la manca de pistes per accedir-hi en vehicle i al 
pes d’un equipament obsolet i un material d’una qualitat 
molt inferior a l ’actual.
La recerca dels isards era tot un repte. Ningú havia com-
provat la localització dels mascles amb anterioritat i 
calia buscar de vall en vall i caminar de cim en cim. Els 
acostaments havien de ser perfectes per poder situar-se 
a una distància prou adient per efectuar el tret amb una 
arma antiquada i equipada amb un teleobjectiu de pocs 
augments i de fiabilitat dubtosa. Si la cacera era un èxit 
i podien abatre una bona peça, el retorn al petit poble 
era tota una notícia celebrada per tots els habitants de 
la contrada. Les mestresses oferien menjar i es delien per 
fer entrar el caçador i l ’acompanyant a casa seva. Guar-
daven la carn de l ’isard en un lloc fresc i prenien uns gots 
de vi asseguts a la vora del foc. Les vesprades eren agra-
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dables, les cassoles feien una aroma que reanimava els 
cossos cansats dels homes, els vailets volien veure l ’isard 
que els valents caçadors havien baixat de les llunyanes 
muntanyes, els vells compartien històries i vivències, i la 
vetllada s’anava animant a mesura que s’anaven buidant 
els gerros del vi negre contundent d’aquelles contrades.
És evident que les vivències i les sensacions d’una cacera 
de les d’abans eren molt més intenses i autèntiques que 
les actuals.
Faltaven pocs minuts per a la trobada amb el titular del 
permís de trofeu i vaig agafar el meu equipament, vaig 
tancar la porta de casa i, després de posar en marxa el co-
txe, vaig dirigir-me al poble on s’allotjava el caçador a es-
perar que sortís del confortable establiment. Finalment, 
el titular del permís va presentar-se, era un home afable 
i aviat vam establir una agradable conversa dins el cotxe 
mentre enfilàvem la carretera que duia a la muntanya.
En arribar al lloc on havíem de deixar el vehicle per co-
mençar a caminar encara era fosc. Vaig adonar-me que 
uns metres més enllà hi havia un parell de furgonetes 
d’on sortien uns joves equipats amb roba esportiva, bas-
tons de caminar i frontals de leds. Vaig acostar-me a ells 
per preguntar cap a quina banda tenien intenció d’anar 
perquè jo volia pujar a una de les valls per acompanyar 
un caçador d’isard. La resposta no va ser la que m’espe-
rava. Van increpar-me tot dient que la muntanya era de 
tothom i que ells anirien on voldrien. També em van re-
treure que anéssim a caçar isards, que eren animals in-
nocents i nosaltres uns criminals. Abans de sentir més 
bestieses i de posar-me a discutir amb ells, vaig decidir 
engegar el cotxe i anar a una altra zona.
El caçador titular del permís no estava gens molest per 
la reacció dels nois. Ho havia experimentat molts cops. 
M’explicava que no gosava mai confessar que era caçador 

dins del seu cercle amistós, ni en el seu entorn social, ni 
en el lloc de treball. Fer-ho li haurà costat car, hauria per-
dut amics i prestigi dins el seu àmbit laboral.
Vam aturar-nos en un altre lloc al peu d’unes canals on 
sovint hi havia escamots de femelles i algun mascle. El 
cel començava a aclarir-se i nosaltres vam anar pujant 
per un corriol on vaig veure multitud de marques de pin-
tura en els pins i fites de rocs, cosa que em va sorprendre 
perquè la temporada passada no hi eren. Vam travessar 
un parell de torrents per dos pontets de fusta que tam-
poc coneixia. Vaig veure un rètol que indicava que aquell 
sender portava a unes fonts i que faltaven dos hores de 
camí per arribar-hi. Aquelles fonts sabia que existien, 
però eren gairebé desconegudes i de difícil accés. Ara, hi 
ha una ruta que hi porta sense pèrdua.
Vam desviar-nos del corriol per evitar l ’encontre amb al-
gun grup de caminants. A desgrat del caçador, vaig haver 
d’optar per un trajecte molt més complicat i llarg per ac-
cedir a les canals. Quan el sol va fer la primera ullada, els 
rocs es van tenyir d’un color daurat i viu que feia ressal-
tar tots els detalls. Aviat vaig localitzar els isards. Hi ha-
via algun mascle, però calia acostar-nos uns metres més 
per poder distingir la seva qualitat. Poc a poc, tenint cura 
de no fer un mal pas entre els rocs inestables, vaig anar 
guiant el caçador per les tarteres fins a poca distància 
dels animals. Vaig muntar el telescopi amb el trípode per 
apreciar millor els caps dels mascles. N’hi havia un que 
feia goig. Els altres eren joves.
Vaig sentir un soroll i vaig veure una ombra que passava 
pels cingles. Vaig mirar amunt per descobrir què hi vola-
va. Un ultralleuger recorria la carena de la serra amb un 
terrabastall que se sentia per totes aquelles canals. Vaig 
aconsellar el caçador que s’afanyés a col•locar el rifle so-
bre de la motxilla i que es apuntés el mascle vell. Tenia 

Hi ha caçadors que no con-
fessen ser-ho per por a perdre 
amics o inclús la feina.

La reserva
Per Daniel Olivera (text i fotos)
Guarda de Reserva de Caça
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el pressentiment que aquell aparell faria fugir els isards 
i calia enllestir la feina a corre-cuita. Efectivament, el 
caçador no va ser prou diligent i els isards van córrer en 
totes direccions aterrits per aquell trasto escandalós.
Sortosament, el mascle va fugir en direcció al nostre 
amagatall i el caçador el va abatre d’un tret instintiu just 
al moment de veure’ns.
Aquell home estava d’allò més content i eufòric per haver 
pogut acabar aquella cacera amb èxit. Jo estava content 
d’haver fet una bona feina, però tenia un punt de recança 
que em rosegava. Les condicions de l ’hàbitat i els detalls 
de la cacera no eren tal com m’esperava, el meu món havia 
canviat massa.
Vam fer fotos per recordar aquell dia, vaig esbudellar 
l ’animal i en vaig treure mostres de sang per analitzar i 
fer un estudi sanitari en alguna universitat de Barcelo-
na. Vaig treure’n les cuixes i els lloms, la resta va quedar 
en aquell lloc per ser consumida pels carronyaires. Vaig 
carregar la carn i el cap a la motxilla i vam emprendre el 
viatge de retorn al cotxe.
En el descens vaig aprofitar per desviar-me una mica i 
baixar per una nova pista oberta feia un parell d’anys 
per facilitar l ’accés a l ’estació d’esquí de la vall del costat. 
L’entorn no oferia unes vistes gens agradables: el camí de 
grava era polsós i trist, vorejat de pins secs arrencats de 
soca-rel per facilitar el pas de vehicles. De tota manera, 
era el pas més senzill per baixar de les canals empinades 
i farcides de rocs. Això, el caçador ho agraïa.
En el lloc on teníem aparcat el vehicle hi havia diver-
sos grups de persones a punt d’agafar el corriol de les 
fonts. Vaig aturar-me a la vora d’un petit torrent i vaig 
aconsellar el caçador que es netegés la sang de les mans 
i les taques de les botes i els pantalons. No era prudent 
aparèixer bruts de sang i amb una arma en aquell lloc. 
Malgrat les nostres precaucions hi va haver alguns 

d’aquells individus que ens miraven amb cara de pomes 
agres. Em vaig sentir incòmode. El caçador, en canvi, no 
semblava adonar-se de les reaccions hostils dels excur-
sionistes. Comentava detalls de l ’acostament mentre jo 
obria les portes del cotxe per carregar l ’equipatge ràpid i 
fugir d’aquell lloc.
Al poble, vaig aturar-me al davant de l ’hostal. El caçador 
va descarregar la seva motxilla i l ’arma. Vam quedar a 
trobar-nos al cap de mitja hora per dinar al mateix esta-
bliment i enllestir els documents i el pagament de la peça.
El restaurant de l ’hostal era ple i vam haver d’esperar que 
alguna taula quedés lliure. Mentre, vam optar per fer un 
parell de cerveses i anar fent els papers. Vaig treure el 
cap de l ’isard de la bossa per fer les mesures i calcular-ne 
la puntuació. No vaig poder evitar que alguns clients del 
local ens veiessin. Els comentaris i males expressions ens 
van ploure per tot arreu. Per estalviar més problemes, 
l ’amo de l ’hostal, entre renecs, ens va indicar la porta del 
magatzem per fer aquella tasca sense que ningú ens po-
gués veure.
Finalment, vam poder dinar. Era gairebé fosc i ja queda-
va poca vianda al rebost, així que vam haver d’aconten-
tar-nos amb les restes d’aquell cap de setmana. Malgrat 
tot, vam menjar bé mentre comentàvem les impressions 
d’aquell dia. El titular del permís va acomiadar-se per 
anar a la seva habitació a descansar. Jo em vaig quedar a 
fer l ’última copa amb l ’amo de l ’hostal. Vam comentar tot 
el que m’havia trobat a la muntanya i les sensacions que 
havia tingut. Ell també feia temps que havia observat 
canvis en el tarannà dels visitants. També s’havia ado-
nat que res era com ho havien conegut els nostres pares i 
avis. El nostre món que fins aleshores s’havia mantingut 
inalterable i conservava tota la seva essència, estava can-
viant i s’estava perdent tan de pressa que no hi havia cap 
possibilitat de retorn.

La reserva | Un món que s’acaba
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Ja solament falta un mes perquè s’obri la mitja veda. Fa anys 
que els caçadors, després del descans forçós pel mig any de 
veda, estàvem neguitosos i il•lusionats per tornar agafar l’es-
copeta i sortir al camp a empaitar els ocells que ens arribaven 
d’Àfrica on havien passat l’hivern: tórtores i guatlles.
Avui dia pràcticament podem caçar tot l’any i la caça d’una 
espècie se solapa amb la d’una altra. Si el cabirol mascle per 
acostament o aguait acaba el 13 d’agost, el 15 del mateix mes 
ja s’obre la cacera de la mitja veda. Això fa que aquell neguit 
d’antany hagi desaparegut, perquè d’un dia a l’altre es passa 
del rifle a l’escopeta i de l’escopeta al rifle.
Un altre factor que ha influït en la caiguda d’aquest interès 
per aquesta època de caça ha estat la desaparició o transfor-
mació de molts caçadors dels quals abans en dèiem “de ploma”. 
Uns han passat a la caça major, desfent-se dels gossos, mentre 
que uns altres s’han dedicat quasi exclusivament a la becada, 
i en queden molts pocs dedicats a l’au reina de la caça menor, 
la perdiu, ja que d’aquestes salvatges se’n poden trobar a molt 
pocs llocs. Davant la falta de guatlles, tórtores i caçadors, ac-
tualment per a les nostres contrades la mitja veda té una im-
portància relativa. De guatlles, segons la temporada si n’han 
entrat, si s’han quedat, si les nierades els han anat bé, la clima-
tologia les ha respectat, etc... encara se’n pot trobar alguna, per 
llocs molt concrets, com ara al alfals de Lleida, la plana Cere-
tana i en alguns alts del Pirineu i Prepirineu, i només quatre 
afortunats poden gaudir de la seva caça. 
De tórtores, al nostre país n’arriben molt poques, per això és 
força difícil abatre’n gaires. Se solen ubicar en zones molt con-

cretes. Actualment la mitja veda es va salvant a casa nostra 
pels tudons. Fa molts anys la presència d’aquests era insigni-
ficant, i per abatre’n algun havíem d’esperar els que venien a 
l’hivern del nord d’Europa per l’emigració. En aquest moments 
la colònia nidificant, tant als boscs com als pobles i ciutats, és 
molt important i s’aprofita la seva presència als sembrats un 
cop recollit el cereal per fer-ne uns bons penjolls en alguns dies 
de la mitja veda. Hi ha llocs en què també s’aprofiten totes les 
varietats de coloms, tant el roquer i el domèstic com l’híbrid. 
Surten dels llocs dormitori per anar a omplir el pap als sem-
brats o granges de bestiar que tinguin el pinso o l’ensitjat al 

seu abast a fi de poder-los atrapar, i així els caçadors d’aquelles 
contrades tenen més peces per penjar al sarró.
Els animals que es poden caçar a la mitja veda, contemplats 
en l’ordre de vedes d’aquesta temporada són els següents: 
guatlla (Coturnix coturnix), tórtora (Streptopelia turtur), tudó 
(Columba palumbus), colom roquer (Columba livia) incloses les 

S’acosta la mitja veda

Fets de caça

Els temps canvien i ara a la 
mitja veda es pot aprofitar 
per fer gestió de l’àrea de caça. 
Per exemple caçant la guilla!

Per Miquel Serra (text i fotos) Caçador ve-
terà a qui li agrada escriure. Anota diària-
ment a les seves llibretes els fets de la seva 
vida cinegètica.

varietats domèstiques i els híbrids, garsa (Pica pica), estornell 
vulgar (Sturnus vulgaris), gavina riallera (Chroicocephalus ri-
dibundus), gavià de potes grogues (Larus michahellis) i guineu 
(Vulpes vulpes). 
Dels primers ja se’n ha parlat; ara bé, de la garsa, l’estornell vul-
gar, la gavina riallera, el gavià de potes grogues i la guineu, no. 
Crec que els hauríem de tenir més presents en aquestes jorna-
des de la mitja veda perquè, tant els caçadors com les societats 
de caçadors, podríem aprofitar aquests dies en què es poden 
caçar per fer un xic de gestió cinegètica de les APC, a fi de con-
trolar en gran manera la densitat d’aquests depredadors en els 
nostres vedats.
Fora de Catalunya, a Espanya, hi ha llocs on encara es pot gau-
dir de la caça de guatlles i tórtores els dies de mitja veda. Un 
d’ells, que conec per casament, és Castella-Lleó. Si bé abans la 
densitat d’aquests ocells era molt alta, actualment i depenent 
molt de les temporades encara se’n poden trobar unes quan-

titats interessants. Per aquest fet, en aquestes zones la mitja 
veda té un valor important que mou molts caçadors no sola-
ment d’allà sinó també d’altres autonomies, sobretot bascos i 
navarresos. 
Per poder caçar la guatlla, hi ha diversos mitjans, per exemple 
treure el que allà en diuen la “targeta” temporal per a la caça 
de la mitja veda, altres en diuen solo codorniz, o comprar invi-
tacions per un dia. Tot això en totes les societats que en ven-
guin. Altres solucions, potser un pèl més cares, són comprar 
amb altres caçadors els drets de la caça de la guatlla en algun 
municipi, o fer-se soci de ple dret en una societat que els ad-
metin. La societat Club de Cazadores y Pescadores San Saturio 
de Soria té una seixantena de cotos a tota la província i admet 
socis d’arreu ‒els anomena nacionales‒ que gaudeixen de tots 
el drets de caça.
En altres comunitats, com Andalusia, Extremadura i fins i tot 
Castella–La Mancha, hi ha zones on preparen camps amb con-
reus de cereals i gira-sols, especialment per a tórtores i tudons, 
i allà fan tirades durant la mitja veda. Arrangen uns punts amb 
pantalles vegetals, on els caçadors es poden amagar durant 
aquestes tirades, i fan pagar bones quantitats per puesto i per 
tirada. 
Des de fa molts anys aquesta època de caça per mi té molta im-
portància i és pràcticament el 50% de la temporada. Per aquest 
motiu, encara no comença la primavera que ja m’interesso per 
com va l’arribada de guatlles i tórtores, com està el camp, com 
puguen els cereals, si ha sembrat més blat que ordi... en fi, per la 
possibilitat que trobem molts ocellets en els dies de la desveda.
Tot i aquestes informacions, cada temporada és un misteri que 
no es revela fins el dia que s’obre la mitja veda. Aleshores to-
tes les suposicions volen confirmar la realitat: si semblava que 
n’havien arribat moltes ‒pels cants que s’escoltaven els primers 
dies‒,  si eren els mascles els primers en arribar, si no troben 
parella marxen cap altres llocs, si al segar sortien molts ocells 
i al començar els dies de caça no se’n troben perquè després de 
tants dies, d’un fet a l’altre, han dut a terme una microemigra-
ció. En fi, hi ha explicacions per a tots els gustos i el fet cru i real 
és que cada temporada que passa hi ha menys guatlles.   
Fa quatre temporades que crec que es va tocar fons. Personal-
ment amb 12 dies de caça, caçant mati i tarda, me’n van caure 
11. Durant 5 dies no en vam trobar ni una, i els altres 7 dies, una 
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Per a molts, la mitja veda esde-
vé l’enllaç entre la temporada 
del cabirol i la general. Així no 
hi ha mes sense cacera!

Fets de caça | S’acosta la mitja veda

cada dia menys un que me’n vaig penjar 5, quan en els anys glo-
riosos amb el mateixos dies de caça en queien 200. Com han 
baixat les captures! I com sempre dic, “no per culpa dels caça-
dors”. 
Les tres últimes temporades s’han anat recuperant. Per exem-
ple la temporada passada va ser mitjanament bona per un 
factor tant senzill com que la palla era barata i es va deixar en 
molts camps per recollir. Així els ocells tenien un lloc per ama-
gar-se, no van fer cap microemigració i es van quedar esperant 
l’hora de marxar cap a Àfrica.    
Aquest any la cosa pintava bé perquè se sentien,d’arribada, 
cantar moltes guatlles, però el passat tres de juny hi va haver 
una gran tempesta amb molta aigua i pedra, cosa que fa pensar 
que va malmetre molts nius. Haurem de veure com aquestes 
petites aus viatgeres solucionaran aquesta situació.
Sembla, doncs, que arreu de la península Ibèrica la mitja 
veda basada en les aus migradores té els dies comptats si les 

circumstàncies no canvien. Aquests dies de cacera esperats 
per molts s’hauran de dedicar únicament als tudons i als co-
loms, si no ens decidim a fer gestió cinegètica dels depreda-
dors autoritzats en aquestes dates.   

AMB LA COL·LABORACIÓ

MEMORIAL
FELIP ROBINAT

24 setembre de 2017

CIUTAT DE TÀRREGA

Fira del
16 a

ORGANITZAT PER

Caçador

Vedat de caça intensiu a Conill (Pujalt)
Entre els termes de Mirambell i Conill, molt proper  a Calaf

Les caceres comencen l’1 de setembre i acaben el 31 març
Es caça tots els dies de la setmana
Ctra. Cervera, 08282 Conill (Pujalt), Barcelona
Tel.: 649 21 44 61 • e-mail: fontscaldetes@fontscaldetes.com • www. fontscaldetes.com
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Recepta

Preparació

Netegem l’ànec de plomissol i el socarrem.
El tallem a quarters i el salpebrem. 

En una cassola el rostim per tots els costats
i mentrestant tallem la ceba a juliana i la incor-
porem a la cassola.

Deixem sofregir la ceba, desglacem el conjunt 
amb el vi negre, reduïm a la meitat i afegim
el caldo fosc.

Ho posem al forn i ho deixem coure 1 ½ h a tem-
peratura mitja, uns 140. El temps és orientatiu i 
hem d’anar mirant que no quedi sense caldo. Si 
calgués, haurem d’afegir-ne.  

Quan tinguem l’ànec tou, el traiem i colem
la salsa. Aleshores incorporem les cireres i l’ànec
i ho deixem coure uns 20 minuts procurant
que les cireres quedin senceres.

Per acompanyar, farem un puré de forquilla
de bajoques tendres i patates.

Muntem el plat posant un llit de puré, l’ànec da-
munt i el salsem.

 

Tornem a la caça menuda, l’ànec, de carn amb personalitat i textura.
Hem fet un guisat amb cireres i vi , que va genial amb l’acidesa de la fruita.
Animeu-vos a enviar les vostres receptes. Les provaré i publicaré. 

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

Gourmet

 

Ànec collverd amb cireres

Ingredients

• 1 ànec collverd
• 200 g de cireres
• 2 cebes de Figueres
• ¼ l de vi negre
• ½ l de caldo fosc
• Patates
• Mongeta tendra
• Oli
• Sal 
• Pebre

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



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


