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ENCARA NO HEM PENJAT  
LES ARMES QUE JA HI  
TORNEM A SER!

Setembre és un mes, per a molts, feixuc, ja 
que suposa el retorn a les rutines, deixar 
enrere les vacances d’estiu, començar a 
fer guardiola per a les properes vacances, 
guardar la còmoda roba d’estiu i substi-
tuir-la per la d’hivern... En definitiva, se-
tembre té quelcom trist i així el defineixen 
a molts llocs. Però per a un servidor, el 
mes de setembre és tot el contrari. Al se-
tembre vaig iniciar el meu millor projecte 
de vida, també gaudeixo de la Festa Major 
del meu poble (Cardona), comença a anar-
se’n la maleïda calor que, a mi, em deixa 
KO, també és el mes en què va veure la llum 
la primera edició de la revista Cinegeticat 
(setembre 2014, núm. 1) i és el mes, des de 
fa ja bastants anys, que comença la tempo-
rada general de cacera del senglar, la qual 
m’apassiona i molt, entre altres coses, pel 
retrobament amb la Colla i el fet de poder 
gaudir dels empaits dels gossos un any més!
El cert és que l’activitat cinegètica ca-
talana canvia a marxes forçades i, actual-
ment, hom pot estar caçant sense sortir del 
territori (si la família, la cartera i la 
salut ho permeten) tots els mesos de l’any!!!

Hi ha una reflexió, crec que força conflicti-
va, que és la següent:
Sóc caçador i m’agrada la caça. 
Practico una activitat totalment regulada i 
burocratitzada, i pago (i no poc) per exer-

cir aquesta activitat. Amb arma o sense, 
passo moltíssimes hores a bosc, sóc membre 
d’entitats defensores del bosc, col•laboro 
durant l’any a arranjar camins, m’agrada la 
natura i la conservació, lluito per afa-
vorir la biodiversitat, gestiono hàbitats, 
mitjançant la revista participo en activi-
tats en pro de la caça, organitzo jornades 
de temàtica cinegètica, porto la caça a les 
escoles... i considero que la caça és vida!

Ara bé, denoto que l’Administració afavoreix 
una certa pressió per part de les entitats 
agràries sobre els caçadors pel que respec-
ta a l’emergència cinegètica, amb missatges 
de l’estil: 
“els titulars de les APC respondran subsi-
diàriament si no actuen contra els senglars”. 
Això no m’agrada, perquè evidentment com a 
caçador estic al costat dels propietaris 
dels boscos i conreus on practico la meva 
afició, però d’aquí a respondre econòmicament 
davant els danys que puguin ocasionar les 
espècies cinegètiques a les seves terres, 
n’hi ha un bon tros. Penso que això passa 
perquè l’Administració, durant aquests da-
rrers anys de sobrepoblacions, no ha sabut 
resoldre la situació i ha apostat per, com 
diuen en castellà, escurrir el bulto, i pas-
sar la problemàtica al sector (aparentment) 
dèbil, dels caçadors. 

D’aquesta manera enfronten els dos col•lec-
tius i la frase cèlebre divide y vencerás 
serveix per mantenir l’statu quo dels po-
lítics.

Editorial
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Opino que caldria treballar un pla conjunt 
sobre les emergències cinegètiques i dife-
renciar ben clarament la caça de l’extermi-
ni. Caçar suposa un cost important per als 
caçadors, sobretot per aquells que tenen 
i han de mantenir gossos, i això crec que 
s’hauria de tenir en compte a l’hora d’exi-
gir erradicar a la carta, sobretot fora de 
temporada.

Canviant de tema i, amb un enorme sentiment 
de dol interior per la mort de Mel Capi-
tán, vull fer una crida a tots els polítics 
perquè analitzin quina societat governen. 
Després de la mort d’aquesta caçadora, a 
les xarxes socials (sobretot d’animalistes 
i ecoradicals) no s’ha parat d’insultar-la 
i faltar-li el respecte fins i tot després 
de morta pel sol fet d’haver estat una noia 
caçadora. I de rebot, han continuat insul-
tant gratuïtament tot el col·lectiu caçador. 
També en pàgines oficials com la dels Agents 
Rurals hi ha comentaris de despreci vers el 
col·lectiu caçador i l’activitat cinegètica, 
o la mateixa pàgina del mediàtic Mark Se-
rra on s’hi propaguen directament insults 
i atacs. Tinc la sensació que avui en dia 
tot s’hi val... i no, no tot s’hi val, hi ha 
una cosa que es diu RESPECTE a les persones 
i tothom, sense excepció, hauria de rebu-
tjar els comentaris que el falten. Senyors 
polítics, per construir un País millor, cal 
començar educant i ser respectuosos en tots 
els estaments socials (des del polític fins 
a l’infant i a la inversa).

D’altra banda, us vull fer partícips d’una 
nova línia de treball que ha obert Cine-
geticat. La nova direcció de la Federació 
Catalana de Caça, mitjançant l’acord de la 
darrera Assemblea, va decidir substituir La 
Geneta (butlletí informatiu federatiu pu-
blicat anualment en paper) per un butlletí 
informatiu en format digital. La Federa-
ció ha contractat aquest servei d’edició a 
Cinegeticat, com a empresa editorial es-
pecialista en el sector, després d’haver 
presentat la corresponent oferta de servei 
juntament amb altres empreses. Per a Ci-
negeticat, aquest acord suposa obrir una 
via de col•laboració amb l’ens i una línia 
d’avançament que esperem que repercuteixi 
en la millora de la informació periòdica al 
col•lectiu. Aquesta contractació de serveis 
editorials serà aliena a l’espai editorial 
de la revista Cinegeticat, de manera que 
continuarem mantenint la mateixa línia edi-
torial independent, sense condicions, com 
fins ara. De fet, és voluntat expressa i ex-
plícita d’ambdues parts. Espero que aquest 
inici de col•laboració serveixi per anar 
impulsant accions en pro del sector i sumar 
esforços per a la millora del col•lectiu en 
el delicat moment que vivim.

Eduard Melero
Director
cinegeticat@cinegeticat.cat
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Caça news

Repetim, i no ens cansarem de fer-ho,
el recordatori de seguretat
Comencem una nova temporada i això sempre fa molta 
il·lusió. Abans que res, però, cal repassar i parar atenció 
a alguns consells de seguretat per poder, així, minimitzar 
els accidents que cada any afecten el nostre col·lectiu. Es 
tracta d’uns consell bàsics, però que cal  tenir presents en 
cada jornada de caça. El primer i més bàsic és LA PRUDÈN-
CIA i no disparar si no s’està segur. La resta de suggeri-
ments són els següents:
• Apunteu abans de disparar.
• No utilitzeu les mires per observar, feu servir els pris-
màtics (si s’observa algú amb la mira, s’està sentenciant!).
• Esteu al cas d’on són els altres companys i no us mogueu 
sense avisar-los.
• Limiteu la zona de tir allà on se sàpiga que paren les ba-
les. No tireu al ras ni a l’horitzó.
• Desactiveu el botó de seguretat de l’arma només en el 
moment d’efectuar el tret.
• Feu cas en tot moment de les indicacions del cap de colla.
• Descarregueu l’arma abans d’enfundar-la i sempre abans 
d’entrar al vehicle.
• No recolzeu l’arma a qualsevol lloc.
• Porteu una armilla reflectant (de color groc o taronja).
• Marqueu els accesos principals amb una placa on s’indi-

qui “batuda”, “caça”, etc.
• Acompanyeu els més novells als passos i ensenyeu-los on 
poden disparar i a saber on hi els passos més propers.
• Tracteu totes les armes com si estiguessin carregades.
• Sempre que s’entregui o es rebi una arma, verifiqueu que 
està descarregada apuntant cap a un lloc segur.
• Comuniqueu als gossers si veieu que algun gos surt de 
la zona de caça i es dirigeix a una zona de perill com la ca-
rretera.
• Identifiqueu la peça abans d’efectuar el tret
• Repasseu que l’arma i la munició estiguin en condicions. 
Feu un manteniment de les armes correcte i de manera pe-
riòdica.
• Feu escola de caça i penseu que un bon  futur  necessita 
una bona base.

Seria bo, també, recordar als usuaris del medi natural 
que utilitzin roba vistosa quan surtin al bosc.
S’ha d’evitar haver de dir frases com si hagués…, no ho ha-
via pensat abans…, mira que ja ho deia…, jo no volia…, mai 
m’hauria imaginat que…, no m’ho pensava pas…
És millor deixar escapar una peça que haver de lamen-
tar-nos tota la vida!

La temporada de cacera del senglar, el 
mufló, la daina i la guineu comença el 3 de 
setembre de 2017 i acaba el 25 de març de 
2018.

La temporada de cacera del cérvol mascle 
en la modalitat ACOSTAMENT comença el 
10 de setembre i acaba 8 d’octubre de 2017.

La temporada de cacera de l’isard (mascle 
i femella) en la modalitat ACOSTAMENT 
comença el 8 d’octubre de 2017 i acaba el 31 
de gener de 2018.

La temporada de cacera de la perdiu roja 
comença el 8 d’octubre de 2017 i acaba el 7 de 
gener de 2018.

La temporada de cacera del cérvol (mascle 
i femella) en qualsevol modalitat comença 
el 9 d’octubre de 2017 i acaba el 25 de febrer 
de 2018.

La temporada de cacera de l’isard mascle en 
la modalitat ACOSTAMENT comença el 1 de 
març de 2018 i acaba el 15 de maig de 2018.

La temporada de cacera del conill, la llebre, la 
Guatlla, el faisà, el tudó, la xixella, el colom, 
la tòrtora, la griva, la becada, la garsa, l’estor-
nell vulgar, la griva cerdana, el tord ala-roig, 
el tord comú, l’ànec coll verd, l’ànec griset, 
l’ànec xiulador, l’ànec cuallarg, l’ànec cullerot, 
el xarxet comú, el xarrasclet, l’ànec bec 
vermell, l’ànec cap-roig, l’ànec de plomall, la 
gavina vulgar, el gavià argentat i el becadell 
comú comença el 8 d’octubre de 2017 i acaba 
el 4 de febrer de 2018.

La temporada de cacera del cabirol (mascle i 
femella) en qualsevol modalitat comença el 
3 de setembre i acaba el 29 d’octubre de 2017.

La temporada de cacera de la cabra salvatge 
(mascle i femella) en la modalitat ACOS-
TAMENT comença el 8 d’octubre de 2017 i 
acaba el 6 de gener de 2018.

La temporada de cacera del cabirol femella 
en qualsevol modalitat comença el 7 de 
gener de 2018 i acaba el 25 de febrer de 2018.

La temporada de cacera de la cabra salvatge 
mascle en la modalitat ACOSTAMENT 
comença l’1 de març de 2018 i acaba el 31 de 
maig de 2018.

Important llegir detingudament les previsions específiques de cada territori, les mesures especials i el nombre màxim de captures.
Ho podeu consultar a: http://cinegeticat.cat/ja-sha-publicat-lordre-de-vedes-2017-2018/
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L’esbarzer

Aquesta nova secció que incorporem 
a la revista, anomenada “l’Esbarzer”, 
es tracta, com el seu nom indica (l’es-
barzer és tan conegut per la seva pro-
fusió d’agullons al volt de les tiges i 
dels pecíols de les fulles que assegu-
ren l’esgarrinxada), d’una secció que 
punxa, que irrita i que atrapa però 
que al mateix temps serveix per a 
practicar la reflexió d’allò que ens 
molesta i dona peu a començar a can-
viar aquests fets punxants per millo-
rar el col·lectiu.

Els autors d’aquesta secció són caça-
dors i caçadores, subscriptors de la 
revista que han decidit mantenir 
l’anonimat i que ens traslladaran a 
situacions i casos que en moltes oca-
sions ens faran sortir els colors a la 
cara. Suposo que ho entendreu!

ELS DE LES PARADES...

Diuen que allò que vivim en mol-
tes colles del porc és el reflex de 
la nostra societat on l’egoisme 
i el superjò prevalen arreu sen-
se límits. On la solidaritat i la 
companyonia sols s’activa en si-
tuacions límit de molt impacte i 
difusió. La convivència és difícil 
si tothom té un mateix objectiu: 
“Matar jo els porcs”.

Disculpeu si hi ha noms o dades 
que corresponen a persones o 
llocs reals, és casualitat. Només 
voldria que reflexioneu i que ens 
sensibilitzem perquè segur que 
haureu viscut situacions similars 
o pitjors.

Caçador 1: “Avui m’agradaria anar 
al clot del brau a fer parada.”
Cap de colla: “Ja han marxat en 
Miquel i el seu fill fa estona.”

Les parades vitalícies, quina rea-
litat més nefasta... els de sempre 
a les mateixes parades. Com tan-
tes vegades, en Miquel i el seu fill, 
sense esmorzar ni coincidir amb 
la colla al punt de trobada prèvia 
la cacera. Marxen directament 
a les millors parades. Que no us 
enganyin, allò que totes les para-
des són bones no és cert. Depèn 
del terreny a caçar perquè hi ha 
llocs amb més tendència de pas 
i tan sols pel fet de mantenir-te 
dues temporades a la mateixa co-
lla, ja vas veient quines solen ser 
de més flux de porcs i quins socis 
maten més porcs o menys.

“No discutiu per les parades!” em 
deia fa anys un cap de colla─, per 
quedar bé amb determinats so-
cis o convidats de 20 anys, com 
a possibles futurs socis. Als pri-
mers els deixava triar cada cap 
de setmana la parada. 
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Als candidats a socis, ell mateix els duia a parada...

Emissora Caçador 2: “Manel, Joan...em copieu? Canvi”─5min
“Manel, Joan...em copieu?Canvi”

Estimat caçador que demanes ajuda per estirar algun porc, 
bé saps que n’hi ha a parada que si no tiren i no maten...
no ajuden i marxen a casa directament. Solen voler dinar 
amb la família i tornen a fer cafè amb el raig a la caseta dels 
caçadors a la tarda.

No et respondran davant dels teus avisos per l’emissora, és 
més, potser al ser propietaris de terrenys del vedat o socis 
de tota la vida... tenen immunitat classista per no rebre cap 
“toc” del cap de colla o de la resta de parades que ja integren 
que el Sr. Manel i el Sr. Joan mai no ajuden els altres i sí que 
cal ajudar-los si maten. Pobre de tu que no els ajudis!

Injust tot plegat, més encara aquelles parades que acumu-
len els comportaments de no fer colla, descrit anteriorment 
i que a més “farden” del número de porcs abatuts per tempo-
rada, no fan detall per l’emissora dels porcs que han errat i 
oblideu-vos de parar gossos si porten cabra o si cal tallar-los 
davant d’un empait que pinta a marxar del vedat enllà.
No fan colla... ni ells ni els seus còmplices, que no fan vetlla 
per evitar aquests greuges.

Cap de Colla davant de tots els caçadors: “Qui collons t’has 
pensat que ets tu? Per demanar una o altra parada... ves-hi, 
ves-hi... però si et passen els porcs i els gossos darrere... no 
tornis més a caçar aquí”

Mai oblidaré una discussió per anar a una bona parada d’un 
mal soci amb un jove caçador que demanava que deixessin 
anar aquella parada a un dels socis que, per malaltia de la 
seva dona, feia dos mesos que no podia anar a caçar. El mal 
soci no afluixava... duia abatuts 22 porcs i tan sols era el des-
embre. Del rebot... amb males formes va marxar a casa seva, 
maleint el jove i la colla. El cap de colla va esbroncar davant 
de tots el jove caçador!

Cap de colla 2, briefing previ a la cacera: “ Em calen sis pa-
rades que caminin!”

Ara si que la tenim feta... parades que no caminin com en 
Joaquim amb 76 anys, portador d’una pròtesi de maluc o 
en Salvador 56 anys que fruit d’un accident laboral no pot 
caminar. S’entén que prioritzem tots que continuïn caçant 
i els posem a parades de bon accés. Sempre he dit que la ca-
cera és la modalitat amb més integració de les diferents ge-
neracions. Rica aquella realitat del respecte a l’avi caçador 
per part del nét i el pare que saben que tot consell que ens 
faci arribar és de savi, de caçador expert en aquell terreny 
i de saber-se adaptar a d’altres terrenys gràcies als anys de 
saber-se fusionar amb la natura.

Però a totes les colles tenim els de les parades que no volen 
caminar amb bon estat de salut i molts de ben joves. Això 
sí, volen tirar i no poden estirar porcs que ells mateixos han 
abatut. Depenent del tipus de terreny a caçar, els caps de 

L’esbarzer | Els de les parades...



colla quin munt de maldecaps pateixen per tancar bé el 
tros. Espectaculars les excuses d’alguns d’aquests “guilles” 
que ens fan detall de les lesions, grips falses, dolors que mai 
tenen cura i es crònics... Un d’una colla meva mai no camina 
per anar a parada i és el davanter de l’equip de futbol del 
poble!

Sort que ja hi ha colles que fan sorteig de les parades, que 
no us venguin la moto..., és la millor opció i queda lliure de 
canviar-te la parada amb aquells més propers o afins, per-
què a colla gran més fredor i distàncies. He estat en dues co-
lles que fan sorteig i més enllà de la mica de feina que hi ha 
a sortejar, mentre s’esmorza o es fan els preparatius previs, 
tot rutlla i és equitatiu. No es pot permetre més que aquells 
que coneixen les parades i les carències dels porcs tinguin 
les seves parades vitalícies per sempre. Obliguen els socis 

nous o de més aguantada a no queixar-se i fan que quedin 
en una classe inferior de caçador/soci passiu. Quin exemple 
donem als pocs joves caçadors? El relleu generacional és li-
mitat i molt escàs davant de l’augment de les bandades de 
porcs arreu del territori català. És aquest el model de colla 
que volem? Sabeu quines conseqüències pot portar tenir 
temporades a parada caçadors que no tirin mai? El mínim 
és que marxi de la colla i el màxim és que el dia que li entri 
alguna cosa per aprofitar la tan esperada ocasió, tiri allò 
que es mou dins els matolls amb el tràgic resultat que per 
desgràcia tots coneixem. Sí, mai no es tira si no veus bé què 
és... però n’hi ha que temporada rere temporada no veuen ni 
veuran res amb la complicitat de la colla. 
Si vols colla... fes colla!!!

B.P.
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El pinso d’alta energia està compost per carn 
de pollastre, de vedella deshidratada 55%, arròs 
20%, mantega de porc ibèric 10%, farina de pa, 

cereals (blat i ordi integral 5%), sal, sulfat de con-
droïtina, vitamines, oligoelements i conservants 
naturals. Tot lliure de productes genèticament 

modificats (OGM).

La quantitat de pinso a administrar dependrà 
del pes i l’edat de l’animal.

Ideal per a la temporada de cacera.

El pinso de manteniment està compost per carn 
de pollastre i carn de vedella deshidratada 45%, 
arròs 11%, mantega de porc ibèric 5%, pasta, fa-
rina de pa, cereals (blat i ordi integral 15%), sal, 
sulfat de condroïtina, vitamines, oligoelements 
i conservants naturals. Tot lliure de productes 

genèticament modificats (OGM).

La quantitat de pinso a administrar dependrà 
del pes i l’edat de l’animal.

Ideal per la resta  de l’any.

Humitat 10% Vitamina A 16.000 ui/kg

Proteïna bruta 32% Vitamina D3 1600 ui/kg

Greix brut 15% Vitamina E       60 mg

Fibra 3% Vitamina B1      0,55mg

Cendres 10% Vitamina B2     1,8mg

Sodi  0,3% Vitamina B6     0,75mg

Calci 3,2% Vitamina B12    0,11mg

Fòsfor 1,1% Biotina             0,3mg

Àcid fòlic 0,15%

Humitat 10% Vitamina A  8.000 ui/kg

Proteïna bruta 28% Vitamina D3   820 ui/kg

Greix brut 11% Vitamina E       19 mg

Fibra 3% Vitamina B1      0,55mg

Cendres 10% Vitamina B2     1,8mg

Sodi  0,3% Vitamina B6     0,75mg

Calci 3,2% Vitamina B12    0,11mg

Fòsfor 1,1% Biotina             0,1mg

Àcid fòlic 0,15%

AnàlisisAnàlisis

PINSO D’ALTA
ENERGIA

PINSO DE
MANTENIMENT
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Aspectes legals
Actualment per a la concessió per part de l’Administració de 
les esperes nocturnes per a la captura d’exemplars de porc 
senglar hi ha dues possibilitats: que hi hagi danys o bé evitar 
que es produeixin, sempre que una zona on s’acrediti que es 
duen a terme aquests tipus d’actuacions amb resultats posi-
tius. 

• Si la zona en qüestió és terreny cinegètic, serà el seu respon-
sable (gestor de l’àrea de caça) qui sol•liciti l’autorització a 
l’Administració i els socis de la societat de caçadors seran els 
que puguin fer l’actuació. 

• Si es tracta d’una zona de seguretat (entenent com a tal el 
terme municipal) serà el propietari dels terrenys afectats, si 
són de titularitat particular, qui sol·liciti l’autorització i in-
formi en la mateixa sol·licitud la relació nominal dels caça-
dors que intervindran, comptant sempre amb el vistiplau de 
l’Ajuntament. Si són terrenys de titularitat de l’Ajuntament i 
en cas que fos ell mateix el promotor de la zona de seguretat, 
serà també l’encarregat de sol·licitar aquests permisos i d’in-
formar qui el durà a terme. 

Un cop rebuda la sol·licitud, l’Administració envia els Agents 
Rurals corresponents a fer una inspecció sobre el terreny per 
corroborar el problema. Aquests han d’emetre un informe que 

indicarà els punts d’aguait mitjançant coordenades GPS i la 
idoneïtat de l’actuació. Aquest informe torna a l’Administra-
ció on ha de ser signat pel director/a territorial corresponent 
i després és enviat als interessats. Com podem veure, amb tot 
això es perd força temps, cosa que comporta en alguns casos 
el retard en l’actuació i la continuïtat dels danys. Potser si al 
contactar amb els Agents Rurals per dur a terme la inspecció 
i un cop acordats amb ells els punts d’aguait es pogués co-
mençar l’actuació ─al cap i a la fi ells són els que acrediten si 
és convenient o no─, s’estalviaria un temps que és primordial.
Com és normal, els caçadors que duguin a terme les esperes 
han de posseir tota la documentació necessària i complir els 
requisits que vindran marcats en la resolució del permís.

Equipament
Com en qualsevol altra modalitat, l’equipament anirà possi-
blement en funció del gust i de les possibilitats de cada caça-
dor.

• La roba no caldrà que sigui de camuflatge ja que s’actua de 
nit, i encara que comptem amb una autorització, com menys 

Les esperes són caceres selec-
tives. Pots decidir quin ani-
mal (sexe, edat) abatre segons 
la gestió que més t’interessi. 

cridem l’atenció, millor. El que sí ha de ser és silenciosa, que 
no produeixi sorolls en moure’ns, ja sigui durant l’aguait o en 
el moment del tret, perquè si la vista de la nostra presa no 
és molt aguda, només detectarà un moviment brusc perquè 
el seu sentit i l’olfacte són les seves armes de defensa en la 
foscor. Que s’ajusti a l’època de l’any, tenint en compte que 
encara a l’estiu i depenent de la zona, la humitat i el fred po-
den presentar-se passades unes hores.

• Un bon seient serà indispensable, ja que en una espera curta 
aguantarem però en una de diverses hores se’ns farà eterna 
si no estem còmodes. Per a les esperes a terra, amb una cadira 
tipus càmping valdrà, sempre que no es “queixi” en moure’ns 
una mica. Per als que prefereixin les alçades, hi ha diferents 
tipus de seients per a arbres, TREESTANDS, més coneguts a 
la caça amb arc que amb arma de foc. Aquests ens dotaran 
d’una millor visibilitat de l’entorn i en alguna ocasió podran 
ajudar-nos a no ser detectats pel fi olfacte del senglar, tot i 
que en contra és que poden ser una mica enutjosos a l’hora de 
transportar-los o muntar-los si no s’hi està acostumat.
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• Quant a l’arma, haurà d’ajustar-se al 
que marqui el permís, escopeta, rifle o 
arc. Dins de les de foc veig més efectiu 
l’ús del rifle tant per la seva precisió 
com pel seu poder de parada, equipat 
amb un visor adequat que ens permeti 
minimitzar l’ús de la llanterna i ens aju-
di a fer un tret precís. Actualment són 
molts els permisos en què només s’auto-
ritza l’ús de l’escopeta, per la qual cosa 
seria convenient poder comptar amb 
una dotada de canó slug, especial per a 
bala, amb la qual guanyarem precisió i 
podríem utilitzar municions amb un po-
der de parada superior a les municions 
convencionals d’escopeta. Així mateix, 
es pot dotar l’escopeta d’un visor òptic 
amb l’objecte de guanyar precisió. 

• Quant als visors nocturns, actual-
ment està prohibit el seu ús, encara 
que per exemple en altres comunitats, 
com Andalusia, es va autoritzant per 
a aquesta modalitat de caça, cosa que 
veig completament encertada, ja que si 
de dia podem fer ús d’un visor diürn per 
fer un tret més precís, per a la nit hauria 
de ser igual. Sé que hi haurà partidaris i 
detractors, però si ens parem a pensar, 
fa ben poc, l’ús de la llanterna era una 
cosa excepcional i no sempre autoritza-
da. Avui dia és completament normal i 
crec que necessària.

• Quant a l’arc, cal dir que és una arma 
totalment efectiva sempre que se’n co-
negui la tècnica i les seves limitacions. 

Cal ser professionals en les nostres ac-
tuacions i per a això hem de conèixer 
al cent per cent el nostre equip, sigui 
el que sigui. Hem de sortir al camp amb 

tot a punt, coneixent la nostra arma i la 
munició utilitzada i no fer canvis d’últi-
ma hora pel que fa a municions, puntes, 
visors, etc., sense haver fet les correspo-
nents proves, abans d’intentar abatre 
un animal amb èxit. 
La llanterna és una altra part impor-
tant en aquesta modalitat. Existeixen 
en el mercat una gran varietat de mar-
ques, potències, colors, etc. Després de 
moltes nits al camp, particularment el 
que he observat és que el que molesta 
a l’animal és la fogonada en encendre 
la llanterna, ja sigui de llum blanca, 
vermella o verda. En una zona on no 
estiguin acostumats a aquest tipus de 
caça, és probable que la majoria d’ani-
mals aguantin sense problemes la llum, 
però en llocs on ja s’estigui caçant amb 

assiduïtat, pot ser que en donar la llum, 
el senglar hagi tocat el dos sense do-
nar-nos opció a un tret precís. Tampoc 
no és necessària una potència exagera-
da, ja que a menys que comptem amb un 
lloc que estigui allunyat, potser el que 
faci sigui molestar-nos. Una llum tènue 
però que il•lumini prou l’objectiu serà 
suficient, no volem que ens aterri cap 
avió al costat! 
Pel que fa a altres accessoris, com ga-
nivets, motxilla, suports, etc., cadascú 
sabrà amb què vol carregar i el que real-

ment pot arribar a necessitar. Personal-
ment prefereixo minimitzar al mínim 
l’equip i portar l’imprescindible. El que 
sí que recomano a l’estiu és un bon repe-
l·lent antimosquits, perquè si no podem 
estar tota la nit movent les mans. A més, 
que no ens preocupi la seva olor perquè 
el senglar discrimina olors i si ens olora 
pel repel·lent, ja ens haurà olorat abans 
a nosaltres, així que millor no patir. Tot 
això comporta una despesa econòmica 
per tenir un equip pràctic per a aquest 
tipus de modalitat.

La caça
El nostre objectiu durant l’execució 
d’aquests permisos per danys és mini-
mitzar-los o fer-los desaparèixer. Per 
tant, hem de tenir clar que estem fent 

una feina, encara que no cobrem per 
això i més aviat ens suposi una despesa, 
en la qual tant al propietari com a l’Ad-
ministració se li han de presentar uns 
resultats que corroborin el nostre bon 
fer. Dic això perquè no s’ha d’entendre 
un permís especial com la possibilitat 
de poder caçar fora de l’època de veda 
i només vulguem capturar grans exem-
plars (mascles adults amb bones defen-
ses), deixant passar femelles i joves, que 
possiblement siguin els causants en un 
tant per cent molt alt dels danys que 
pretenem pal·liar. Hem de ser selectius 
a l’hora de triar quin animal abatre. Si 
d’un ramat tirem a la femella més gran, 
el més probable és que a la nit següent o 
a l’altra, tornin els problemes, ja que la 
resta d’animals no sabran on anar i tor-
nin al lloc on han menjat últimament 
(perquè haurem eliminat el/la líder del 
ramat. El millor és tirar als exemplars 
joves que seran els més abundants i 
amb una major taxa de natalitat futu-
ra, de manera que abatent un animal 
d’aquestes característiques estarem so-
lucionant en part el problema i ajudant 
a reduir la futura sobrepoblació. Encara 
que tots somiem amb un gran senglar 
(MACARENO), que també es cacen, hem 
de ser professionals i fer caça de gestió. 

Per què no s’autoritza l’ús de visors 
nocturns? Són de gran ajuda per 
aquesta modalitat.
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Actualment en la majoria dels permisos els punts d’aguait 
són marcats mitjançant coordenades GPS pels Agents Rurals, 
de manera que és primordial que algú que conegui les volen-
ces dels animals estigui present amb ells a l’hora de triar la 
ubicació de les parades. Per això és molt important estudiar 
la zona abans de la inspecció per tal d’esbrinar els passos que 
fan servir els animals, cap a on circula normalment l’aire, 
quin tipus d’animals estan entrant, etc. De poc ens valdrà un 
lloc amb una visibilitat increïble si l’aire dominant delata la 
nostra presència nit rere nit. 
Ja que se’ns permet l’ús de menjar, això ens permetrà una 
bona ubicació per efectuar un tret amb garanties i on pre-
valgui la seguretat. Recomano encebar en zones una mica 
allunyades de la muntanya i en zones de clariana, cosa que 
ens permetrà albirar la forma del senglar en entrar. Si darrere 
hi ha una muntanya o molta vegetació tot es veurà fosc i serà 
més difícil localitzar-lo.
Quant al menjar, el blat de moro és el més habitual, encara 
que es poden utilitzar cigrons torrats, glans, pa, blat, etc. Ja 
sabem que el senglar és un animal capaç de sorprendre’ns 
amb la seva dieta i un golafre empedreït. Anteriorment al dia 
que anem a dur a terme l’espera, ja haurem reconegut la zona 
i localitzat perfectament el lloc de l’enceball, així com el lloc 
on deixar el nostre vehicle ... No hi ha d’haver lloc per a la im-
provització! 

La nostra entrada al lloc s’ha de fer de dia per motius de se-
guretat i per familiaritzar-nos amb el que ens envolta, col·lo-
cant-nos a lloc abans del vespre. Ja he dit anteriorment que 
encara que tinguem el nostre permís hem de ser discrets per-
què actualment compartim el medi amb ciclistes, corredors, 
vianants, etc. i és millor passar desapercebuts.

Hem d’evitar creuar els nostres passos amb la possible en-
trada dels animals perquè, encara que acostumats a moltes 
zones a la presència humana, la seva reacció durant la nit da-
vant la menor senyal de perill no és la mateixa.

• El primer que recomano és comprovar l’aire, si aquest no ens 
és favorable i la previsió no preveu canvis, abandonem el lloc 
i ho deixem per un altre dia. Val més no molestar els animals i 
més si es tracta de l’inici del permís, una retirada a temps pot 
ser una futura victòria.

• La segona recomanació és posar el nostre seient, sigui el que 
sigui, i comprovar que ens hi trobem hi tan còmodes com per 
aguantar unes quantes hores i no haver-nos de moure.

• I en tercer lloc, equipar-nos si ho creiem convenient amb 
màscara, guants o les peces que anem a utilitzar.

El tret a les esperes 
s’efectua a una distàn-
cia relativament curta. 
És vital minimitzar la 
nostra presència (roba, 
soroll,olors,...)
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Fet això carregarem l’ar-
ma i ens posarem en mode 
silenci, igual que el nostre 
mòbil, no fos cas que soni 
en el moment menys propi-
ci. Ara ja només queda agu-
ditzar els sentits i esperar 
l’entrada dels animals.
Una petita llum, tipus 
frontal, és gairebé primor-
dial a l’hora d’abandonar 
el lloc i dirigir-nos al cotxe 
perquè ens evitarà pos-
sibles caigudes i, el més 
important, alertar de la 
nostra presència a un com-
pany d’aguait o una altra 
persona. La nostra marxa 
ha de ser igualment discre-
ta i silenciosa en la mesura 
que sigui possible, tant si 
haguem tirat com si no. 
Si hem abatut un animal i 
podem recuperar-lo al mo-
ment sense pertorbar molt 
la zona, serà molt millor. Si 
per contra hem ferit l’ani-
mal i no ho veiem, caldrà 
fer un rastreig. En aquest 
cas del rastreig, el més en-
certat és fer-ho l’endemà 
al matí i amb l’ajuda d’un 
equip preparat (un con-
ductor i un gos de sang). 
Si s’hagués de rastrejar de 
nit, cal parar molta atenció 
perquè pot ser molt peri-
llós. 

Resum general
i possibles millores

Les esperes o aguaits noc-
turns actualment són una 
eina de gestió davant la 
problemàtica ocasionada 
per la sobrepoblació de 
senglars i els danys que 
ocasionen tant en el món 
rural com en les zones ur-
banes i periurbanes. S’ha 
de poder combinar amb un 
altre tipus de modalitat, com la batuda o les captures contro-
lades, depenent de la zona i de l’època de l’any. Potser en la 
futura Llei de Caça de Catalunya, de la mateixa manera que 
passa en altres comunitats, s’hauria de considerar seriosa-
ment aquest tipus de caça com una modalitat regulada (da-
tes, armes, normes específiques, etc.) dins de l’ordre de vedes, 
i que en els terrenys cinegètics fossin les diferents societats 
les que decidissin quan i on efectuar-les, igual que succeeix 

amb les batudes.
En les Zones de Seguretat i sempre que l’Administració ho 
consideri oportú es duen a terme actuacions puntuals, mit-
jançant permisos especials. Amb motiu d’agilitar-ho potser 
hauria de ser suficient amb la inspecció dels Agents Rurals de 
la zona per autoritzar-los en el mateix moment i no demorar 
l’autorització amb tràmits administratius.
En les circumstàncies actuals i com que la seva funció és la 
de controlar la població o minimitzar danys, hem de seguir 
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aquests dos criteris a l’hora d’abatre animals, no hem de ser 
trofeistes. Hem de demostrar que les esperes, si es fan de ma-
nera correcta, són una eina de gestió molt útil. 
Com a particularitat sobre quina arma hem de fer servir, 
qualsevol de les autoritzades en la llei de caça serveix. Hau-
ríem de tenir en compte la letalitat de cadascuna d’elles, així 

com on i sota quines circumstàncies actuar. Ja que cada ins-
pecció dels Agents comporta un informe de tir on es tria el 
lloc d’enceball, eliminant possibles perills per rebots, bales 
perdudes, etc, hauria de ser el caçador el responsable últim 
de l’actuació, el que decidís quina arma utilitzar. Segurament 
això redundaria en l’èxit de l’espera. Com qualsevol altra mo-
dalitat hem de desenvolupar-la de manera totalment segura 
i ètica, si volem conviure amb la resta d’usuaris de la zona, 
i hem de ser respectuosos amb ells perquè se’ns respecti 
d’igual manera. Ja sabem que avui dia hi ha certs sectors que 
desconeixen totalment la nostra funció i aquesta ignorància 
és el fonament de les seves crítiques. Cosa que no succeeix en 
el món rural, que ens percep com una eina indispensable per 
al seu perfecte equilibri. Així que siguem discrets i altament 
professionals. 

Una salutació i bona caça!

Si s’ha ferit l’animal, el millor és con-
tactar amb un equip des rastrejadors 
i intentar-lo recuperar l’endemà. 
Amb l’associació Rastrejadors (667 00 
00 40) aquest servei totalment gratuït. 
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Pel Corriol Per Mariola Rafart
Caçadora al natural

Un gos 
de competició 
de caça menor
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Per a la majoria de caçadors, les competicions 
de caça són del tot desconegudes i a vegades 
poden sorgir molts dubtes.
En què consisteixen?
On es duen a terme?
Cal entrenar?
Quin gos és el més adequat?
Aquest gos necessita més atenció que un al-
tre?
Serveix per anar a caçar després?
 
La veritat és que per mi el món de les competicions dins la 
caça fa uns anys també m’era un tema totalment descone-
gut, fins que l’any 2006 de mans del Sr. Domènec de Vargas 
president de la Federació Catalana de Caça en aquella èpo-
ca m’arribà a casa una carta per animar-nos a les dones de 
Catalunya a participar al primer campionat de caça menor 
amb gos que se celebraria el desembre d’aquell mateix any.
Amb un cadellet de tan sols 9 mesos em vaig atrevir a parti-
cipar en aquesta modalitat, desconeixent totalment en què 
consistia, només tenia quatre indicacions explicades a tra-
vés de la carta.
 
Aquell matí ens van explicar amb més detall en què consis-
tia i la veritat és que aquell cadellet de 9 mesos em va fer 
gaudir moltíssim del seu comportament al camp i em vaig 
engrescar, així doncs vaig participar al segon campionat de 
caça menor per a dones organitzat per la territorial de Bar-
celona i allí de mans del Sr. Diego de la Torre em va aparèixer 
el nom d’una modalitat de competició anomenada Sant Hu-
bert. Per mi allò em va sonar a raça de gos de caça major, 
ja que jo en aquell moment només anava a caçar el senglar 
acompanyant el meu pare i el meu germà amb els gossos.
La curiositat em va picar i vaig començar a regirar pàgines 
per internet on pogués trobar informació d’aquesta modali-
tat, gent que ho practiqués, gossos per poder anar amb con-
dicions...
I vaig topar amb Can Tassis, criador de bretons que havia 
guanyat diverses edicions en aquesta modalitat, així va ser 
com vaig contactar amb ell per trobar un gos per concursar 
ja que el perdiguer que teníem a casa no tenia ni les qualitats 
que es demanaven.
La grata sorpresa que em vaig emportar un cop ens vam tro-
bar per triar un cadell va ser la de conèixer la Prima de Can 
Tassis, una brettoneta preciosa però vella que ja estava reti-
rada del món de la competició i que s’estava a casa d’en Jordi 
com a animal de companyia. 
La segona i més gran sorpresa va ser quan en Jordi em va 
dir: “Tot i que ja creia que la tenia retirada del món de la com-
petició penso que a la Prima li quedava pendent una cosa, 
acompanyar-te al campionat de Catalunya de Sant Hubert”. 

Les llàgrimes em van brollar d’alegria després d’escoltar 
aquelles paraules. En Jordi m’havia avisat que la Prima era 

una bona gossa, campiona de campions, però que mai ha-
via estat en cap altres mans que no fossin les seves i que 
no em podia assegurar que s’adaptés a mi i menys amb els 
pocs dies que faltaven per a aquell campionat. 

Aquella gossa em va robar el cor i sempre he pensat que jo 
li vaig robar a ella. Vàrem formar un bon binomi i només 
amb mirar-la als ulls ja m’entenia. 
Vam guanyar el campionat de Catalunya l’any 2009 i vam 
quedar quartes d’Espanya. 

En aquell moment vaig començar a conèixer què era un 
gos de competició i actualment després d’haver competit 
amb diversos, Prima, Bela, Tono, Argus, Go..., us puc dir 
que no es cuida igual un gos de cacera que un d’ells. 

Podria dir que amb aquest tipus de gossos l’amo viu dues 
èpoques de l’any ben diferenciades; l’època de cacera i la 
de competicions.
I responent ja a una de les preguntes que molts de vosal-
tres us podeu fer, us diré que sí, un gos de competició pot 
ser un molt bon gos de cacera també. 
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Època de cacera
El gos de competició, sap perfectament quan està competint 
o quan està caçant. Com ho sap?
La manera que anem vestits, no tenir jutges al voltant, no 
guiar-lo a toc de xiulet, no veure 20 persones més al nostre 
costat amb altres gossos esperant per sortir al camp, por-
tar un collar diferent... Penseu que en alguna modalitat de 
competició no es permet que el gos porti el típic collar de 
plàstic (on hi portem gravat el nom i el telèfon de contac-
te quan anem a cacera) i en canvi ha d’anar amb un collar 
tipus collaret de corda prima sense passador ni sivella per 
enganxar la corretja. 
Doncs bé, només amb quatre simples matisos el nostre gos 
ja s’ubica i sap perfectament que ara no cal que faci obedièn-
cies o respectes concrets que es demanen en els diferents 
tipus de competicions de caça menor. La nutrició a l’època 
de caça és la mateixa que li faríem a un gos només caçador. 
El portaríem al veterinari en cas de veure’l malament, de 
tocar-li alguna vacuna o per algun petit accident produït 
durant la jornada de caça. 

Època de competició
El gos de competició alguns mesos abans de la primera pro-
ba ja surt a diari per començar a agafar físic després d’haver 
estat algun mes parat i seguidament tornar a recuperar els 
respectes i les obediències. Ja sigui senzillament fent obe-
diència bàsica anant a córrer durant una hora, recorrent 
camps, boscos... o simulant ja competicions amb camps 
habilitats, alliberant perdius o guatlles i fent el recorregut 
adequat, mostra, guia, respecte al vol, al tret, respecte a les 
nostres ordres... i tot això requereix de moltes hores i pro-
voca al gos un desgast físic, emocional i sobretot tensional.  
Penseu que hi ha gossos que parant, de la tensió que por-
ten i les ganes que en tenen, es posen a tremolar fins que la 
perdiu cau abatuda i l’hi donem l’ordre de cobro.  Els dies 
de competicions són moments de nervis per a ells i per als 
seus amos i això se’ls hi acaba transmetent.  Degut a tot 
això, per tan, cal que l’alimentació dels gossos de competi-
ció sigui rica i d’alta energia per tal de poder aportar-los-hi 
tot allò necessari per donar el màxim rendiment al camp.  
També cal tenir cura de la salut del gos ja que la majoria de 
competicions es duen a terme els mesos més calorosos de 
l’any i el gos pot arribar a sortir al camp a competir, reco-
rrent a ple rendiment i màxima velocitat a una tempera-
tura ambiental de 30°C. Aquest és un dels motius pel qual 

cal saber que ha d’estar al 100% quan se li practiquen per 
exemple analítiques de sang. Cal remarcar que en el marc 
internacional en moltes proves és obligatòria la presentació 
de resultats d’analítiques per tal d’assegurar que els gossos 
que hi competeixen estan sans i no puguin transmetre cap 
tipus de malaltia o infecció i també es demana que estiguin 
vacunats contra la ràbia. Cal remullar-los amb aigua i abeu-
rar-los just abans de començar a competir i portar aigua a 
sobre per si a mitja competició veiem que el gos necessita hi-
dratar-se. Cal tenir previsió de medicaments especialitzats, 
sucres i glucoses sempre per tractar possibles cops de calor. 
Hi ha aspectes tan simples com el fet de tallar el pèl del gos 
que ajuden moltíssim l’animal a poder treballar en aquests 
dies de tanta calor.

El transport de l’animal en aquests dies no és igual que quan 
anem a caçar a ple hivern amb glaç, neu o senzillament amb 
temperatures baixes. Ara s’ha de tenir molta cura en aquets 
trajectes i tenir ben preparat l’habitacle on viatjarà. Cal una 
bona zona de confort per tal que pugui viatjar còmodament, 
amb un bon sistema d’aïllament tèrmic i una ventilació òp-
tima per poder-li donar la temperatura més favorable.

Un altre aspecte important a tenir en compte és que els gos-
sos que competeixen en modalitat de caça menor han de te-
nir papers oficials, pedigrí, és a dir que han d’estar inscrits 
al LOE (Llibre d’orígens espanyol).

Aquest certificat acredita que el gos és de pura raça, sense 
que s’hagin produït creuaments no desitjats entre els seus 
antecessors. Això es pot obtenir directament en el moment 
de néixer la camada. El criador ha d’inscriure anteriorment 
la munta que s’ha produït i certificat més endavant el nom-
bre de cadells nascuts tot adjuntant els papers i certificats 
dels pares. O bé, portar el gos de cacera en alguna fira de 
bellesa canina on un jutge expert en races de gossos l’ex-
plorarà i certificarà si compleix amb l’estàndard de la seva 
raça. Si l’animal té algun aspecte que no creu adequat per la 
raça a la qual pertany, mai podrem obtenir-li els papers i per 
tan mai serà apte per competir. 

Com podeu veure el gos de competició de caça menor no és 
un simple gos de cacera que agafem un matí i anem a compe-
tir. Darrere seu hi ha molta preparació, tràmits i aspectes a 
tenir en compte, ja siguin de salut, de transport etc.
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Canviar l’aplicació 
de la PAC per a conservar 
la biodiversitat 
i recuperar la perdiu 
roja silvestre

Estudis Per Jesús Nadal
Departament de Ciencia Animal 
ETSEA (UDL) jnadal@ca.udl.es
Fotos Mikel Arrazola
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No hi ha ocells, ni tenim perdius als 
camps per la nostra manera de viure. 
En els agrosistemes, com en qualse-
vol altra activitat econòmica, només 
es considera el benefici econòmic que 
s’obté amb la seva explotació. No im-
porten els danys a la natura ni a la 
biodiversitat, perquè ningú exigirà 
responsabilitats per l’impacte que li 
ocasionem. Passa el mateix amb els 
aprofitaments cinegètics, només no-
saltres ens podem exigir la responsa-
bilitat que siguin sostenibles, perquè 
és molt fàcil incomplir la legislació, 
burlar l ’Administració i convertir en 
heroi el furtiu.

La PAC és una política clau per a la 
vida silvestre, ja que injecta diners al 
sector agrari i determina què és el que 
es fa amb el sòl i amb l’aigua. Per tant, 
la PAC interfereix directament en el 
medi ambient, els hàbitats de la fau-
na i la biodiversitat; en conseqüència 
condiciona el desenvolupament de les 
poblacions de les espècies cinegèti-
ques.

La població mundial ha passat de 
1.000 milions de persones l’any 1800 a 
6.000 milions l’any 2006 i actualment 
ronda els 7.200 milions de persones. 
L’increment demogràfic requereix un 
augment proporcional de la produc-
ció d’aliments, que s’ha assolit mit-
jançant el desenvolupament tecnolò-
gic i la intensificació de la producció, 
la qual ha estat primada per la PAC.

La intensificació de la producció s’ha 
aconseguit a través de:

1 Augment de la dimensió de 
les explotacions i pèrdua 
d’elements clau de l’hàbitat: 
marges, illes, monticles, des-
guassos, arbres ombra cente-
naris, etc.

2 Varietats de cultiu
i pèrdua de sincronia del 
cultiu amb els cicles biolò-
gics de la vida silvestre, 
pèrdua de cobertura per a la 
reproducció i durant el perío-
de hivernal.

3 Mecanització i pèrdua 
d’hàbitats per a la vida sil-
vestre i mortalitat directa 
per atropellament.

4 Fertilització i lluita quími-
ca i pèrdua del sòl natural 
(de l’edafofauna) contami-
nació, intoxicació i alteració 
biològica.

Aquestes actuacions comporten la pèr-
dua de la qualitat de l’hàbitat, que pro-
voca la disminució de la capacitat de 
càrrega del medi i, conseqüentment, de 
la biodiversitat. Hi ha una clara relació 
directa entre l’obtenció d’alta rendibi-
litat econòmica de les activitats que es 
desenvolupen en el medi rural (agríco-
la, ramadera, silvícola, cinegètica…) i la 
pèrdua de biodiversitat.

Els diversos grups socials lluiten pels 
seus interessos i exigeixen als polítics 
i Administracions que legislin en un o 
altre sentit, i aquests es decanten evi-
dentment, cap als sectors o grups de 
pressió més forts, en aquest cas agri-
cultors i ramaders. S’ha de buscar un 
equilibri en cadascuna d’aquestes ac-
tivitats, entre la intensitat productiva 
i l’abandonament de l’activitat. Neces-
sitem un punt intermedi d’equilibri, en 
el qual les diferents activitats siguin 
viables i ecocompatibles (que permetin 
la supervivència i la producció de vida 
silvestre). Cap a aquest punt d’equilibri 
és cap a on s’han d’adreçar les mesures 
agroambientals de la PAC.

Es pot aconseguir l’ecocompatibilitat? 
Això dependrà dels interessos públics i 
polítics. En les èpoques de crisi econò-
mica com la que estem travessant, les 
polítiques agràries i ambientals es di-
rigeixen cap als extrems: (1) atacar allò 
que és plaga o que suposa una pèrdua 
de rendibilitat en el sector agrari, i (2) 
protegir les espècies més amenaçades, 
les que són emblemàtiques o quee es-
tan en major perill. Però la resta de les 
espècies i els seus hàbitats, la immensa 
majoria, deixen de ser considerades.

En aquest sentit, el futur ens portarà 
a un medi rural integrat majoritària-
ment, per una banda, per (1) siste-
mes agroramaders intensius; aquells 
orientats a maximitzar la rendibilitat 
econòmica, encara a costa de perdre  
la biodiversitat, (2) terrenys cinegè-
tics intensius. I per l’altra, (3) un petit  
percentatge del territori, constituït 
per espais naturals protegits, on les 
activitats productives o urbanístiques  
queden limitades en benefici de la 
biodiversitat.
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Aquestes perspectives no són les desitjables. El 
que cal buscar i exigir és que totes les actuacions 
que es desenvolupin a la terra siguin ecocompa-
tibles. És a dir, cal donar viabilitat a les explota-
cions agràries, però tractant de salvaguardar la 
biodiversitat.

Fins ara, l ’aplicació de la PAC ha fallat pel que 
fa a la conservació de la biodiversitat. L’ecocon-
dicionalitat (requisits ecològics per rebre els 
ajuts de la PAC) es va legislar a 2003, encara que 
al nostre país es va implantar el 2005 i cada co-
munitat la va regular de diferent manera. L’eco-
condicionalitat amb prou feines ha tingut una 
repercussió positiva sobre la naturalesa, a causa 
d’una mala i innòcua implementació.

Una de les qüestions més bàsiques en què falla la 
PAC és la relativa al sistema de parcel·les i recin-
tes i són aquests últims la unitat de referència 
per a les subvencions. Tots els elements natu-
rals clau per a la vida silvestre (marges, límits, 
rierols…) són eliminats sistemàticament al no 
ser subvencionats per la PAC, ja que queden fora 
dels recintes.

Existeixen nombrosos estudis que quantifiquen 
la pèrdua de biodiversitat, que relacionen els 
cicles i les varietats de cultius, la concentració 
parcel·lària o l ’ús de productes químics. Els agri-
cultors han de ser competitius, d’això depèn el 
seu sosteniment econòmic i el de les seves famí-
lies, motiu pel qual dirigeixen les seves explota-
cions cap a actuacions i tècniques cada vegada 
més intensives, orientades a una major produc-
ció.

L’aplicació de la PAC depèn de cada Estat, i fins i 
tot cada comunitat autònoma té un ampli marge 
del desenvolupament normatiu encaminat a im-
plementar-lo. Hi ha centenars de mesures aplica-
bles que incrementen la biodiversitat en el medi 
rural i han de ser subvencionades per la PAC. De 
fet, aquestes actuacions estan subvencionades 
per la PAC en altres estats europeus. En la taula 
següent es reflecteixen alguns tractaments de 
les parcel·les orientats a produir vida silvestre, 
amb els quals se subvenciona els agricultors del 
Regne Unit i que de la mateixa manera podrien 
ser subvencionables a Espanya.

La PAC pot ser una eina 
que contribueixi a aug-
mentar la biodiversitat i 
queda molt  recorregut 
per fer en aquest sentit.

Estudis | Canviar l’aplicació de la PAC
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Està en mans de la societat exigir als polítics que im-
plementin noves mesures agroambientals per conser-
var la biodiversitat, subvencionant els agricultors. Tot 
depèn de la consciència que tingui la nostra societat so-
bre aquest problema, i del valor que vulguem donar als 
recursos naturals. Si existís un moviment social massiu 
demandant que la PAC subvencioni els agricultors per 
realitzar aquestes pràctiques ecocompatibles, de manera 
que les seves explotacions no perdin rendibilitat; els po-
lítics es comprometrien a que la PAC sigui una eina útil 
per tenir un país més saludable, amb biodiversitat i major 
qualitat de vida per als ciutadans.

Com apliquen la PAC  
els estats membres de  
la UE i les comunitats  
autònomes??
Barreja de flors 
per produir  
Nèctar – 
690,7€

Marges – 
774,5€

Parcel·la per a la 
nidificació de la 
fredeluga
 i el torlit – 
708,3€

Conservació de 
rostolls a l’hivern 
– 589,3€

Enriquiment de 
marges amb flors 
– 728,6€

Sembres per a 
aliment hivernal 
d’aus – 
915,1€

Cultiu de plantes 
anuals – 
719,1€

Lleguminoses 
amb 2 anys de ros-
toll – 705,6€

Barreja de llavors 
per a alimentació 
de tardor de les 
aus – 
743,4€

Barreja de llavors 
per a aus – 
1044,8€

Bandes de protec-
ció per a la fauna 
de 4 metres a 6 
metres d’ample – 
477,1€

Tires sembrades 
per a la fauna amb 
pastures –
779,9€
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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



Salut animal

La Muntanya
de Montserrat 

Un laboratori natural per a la cabra salvatge

A mitjan anys 90, quan Barcelona encara assaboria 
l ’èxit dels seus jocs olímpics, es va plantejar la possibili-
tat d’introduir la reina de les muntanyes al Parc Natural 
de la Muntanya de Montserrat. Aquest paratge tan sant 
i singular no mereixia menys i a l ’hivern del 1994 es van 
alliberar els primers exemplars de cabra salvatge (Capra 
pyrenaica) procedents de la Reserva Nacional de Caça 
dels Ports de Tortosa i Beseit, Tarragona. La reintroduc-
ció va estar ben plantejada i es va fer de manera gra-
dual per anar compensant la proporció de sexes i edats i 
evitar els indesitjables efectes de la consanguinitat. En 
total es van alliberar 46 exemplars de tots dos sexes i di-
ferents edats seguint el següent pla: 10 femelles i 10 mas-
cles al 94, 4 al 95, 8 al 96, 8 al 1997 i 6 més al 99. En total, 
van ser introduïts 46 animals (26 femelles i 20 mascles). 
Les cabres es van adaptar sense cap problema a la seva 
nova llar. Un petit paradís terrenal de 3.630 ha, sense 
competidors i ple de vegetació benvolguda per aquests 
caprins de muntanya. El resultat no va poder ser millor 
i la població de cabres va augmentar tant en nombre 
d’exemplars com en la grandària dels seus exemplars.
Però la naturalesa està en canvi continu i, el que avui 
observem, pot ser el fotograma d’una llarga pel•lícula 

que parli de prosperitat, glòria i crepuscle. Cap imperi 
va durar per sempre, i cap població va créixer de manera 
indefinida. Les poblacions animals es regulen per qua-
tre processos complementaris: la natalitat i mortalitat 
i l ’emigració i immigració. Si neixen més cabres de les 
que moren i arriben més individus dels que marxen, la 
població creixerà fins que el menjar s’acabi. Si hi ha més 
cabres que menjar, els individus acabaran tenint menys 
recursos i s’afebliran. A aquest fenomen se l ’anomena 
sobrepoblació. L’hàbitat també es deteriora per la sobre-

1. Servei d´Ecopatologia de Fauna Salvatge (SEFaS), Departament de Medicina i Cirurgia Animals, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Bellate-
rra, España. 2. Departamento de Biologia & CESAM, Universidade de Aveiro, Aveiro, Portugal.

Emmanuel Serrano1,2, João 
Carvalho12, Gregorio Men-
taberr 1, Eduardo Ferreira2, 
Carlos Fonseca2 y Santiago 
Lavín1. Fotos Xavier Fernan-
dez Aguilar i Ismael Mayal

La cabra salvatge de 
la Muntanya de Mont-
serrat prové dels Ports 
de Tortosa i Beseit.
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Figura 1. Avui dia els mascles de Montserrat són mundialment coneguts 
per la seva grandària. 
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A dalt veiem un magnífic mascle de 
cabra salvatge de Montserrat. Enca-
ra que els seus pares van ser molt més 
petits, aquests exemplars han pogut 
manifestar tot el seu potencial genètic 
en el nou hàbitat. A l’esquerra podem 
veure un estoig corni d’un mascle de 
cabra salvatge de Tortosa que va ser 
introduït a Montserrat als anys 90. Es 
pot observar com els primers anells de 
creixement que van créixer a Montse-
rrat (M11, M12) van ser lleugerament 
majors que els últims desenvolupats 
a Tortosa (M8, M9, M10). Aquest feno-
men és una manifestació de l’efecte 
positiu que ha tingut el nou hàbitat 
sobre la grandària dels mascles de ca-
bra salvatge. L’estoig corni pertany al 
PN de Montserrat.
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Salut animal | La Muntanya de Montserrat: un laboratori natural per a la cabra salvatge

població i la degradació de la coberta vegetal i l ’erosió 
acaben per aparèixer. 

Pot la població de cabres de Montserrat patir sobrepobla-
ció?, suposo que ja tindràs la resposta, per descomptat!

Les conseqüències de la sobrepoblació en els mamífers 
han estat ben estudiades i es manifesten amb una sèrie 
de símptomes poblacionals. En primer lloc, les femelles 
joves deixen de criar i després ho fan les més expertes. 
Si hi ha sobrepoblació, les cries nascudes són més peti-
tes, tenen una menor capacitat d’adaptació després del 
deslletament i major probabilitat de morir. Les cries 
que sobreviuen, sobretot si són mascles, són d’escassa 
mida i potser poc atractius per al caçador de trofeus. 
Aquest procés, completament natural, que és difícil 
d’observar en poblacions de gran grandària, serà molt 
evident a Montserrat.
 
Un altre aspecte que determinarà el futur de les cabres 
de Montserrat serà la seva diversitat genètica. De fet, la 
diversitat genètica permet que les poblacions s’adaptin 
als reptes de la vida. Si tots fóssim idèntics respondríem 
de manera similar a les malalties i als canvis que es pro-
dueixin en l ’ambient en el qual vivim. Si hi ha diversitat 
genètica, hi ha capacitat d’adaptació. 
 
 

La diversitat genètica és important per garantir la 
supervivència de la població de la cabra salvatge de 
Montserrat.

Imaginin-se que en una població entra un nou agent 
patogen i que tots els individus són susceptibles a la 
infecció i desenvolupen la malaltia. Aquesta població 
serà molt vulnerable a l ’epidèmia i tindrà poques pos-
sibilitats de supervivència. No obstant això, si alguns 
exemplars no es veuen afectats per la infecció (perquè 
posseeixen algun tipus de resistència genètica), podran 
sobreviure, reproduir-se i perdurar. És molt probable 
que la diversitat genètica de la població de cabres de 
Montserrat sigui molt baixa (és una població formada 
per menys de 50 animals) i això és una mala notícia, ja 

El cens actual de cabra 
salvatge a la Muntanya 
de Montserrat ronda els 
250 exemplars.
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Montserrat, un petit 
laboratori biològic per 
a la cabra salvatge.
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que la connexió amb altres poblacions i la taxa d’inter-
canvi genètic és pràcticament nul•la. 

Llavors, a veure… Què tenim per aquí? Doncs una petita 
població de cabra salvatge que està aïllada i que possi-
blement és poc diversa genèticament. No obstant això, 
és una població que viu la seva època gloriosa. 

Què passarà si la població segueix augmentant i el men-
jar comença a escassejar? I si els exemplars que es van 
introduir posseïen algun defecte genètic heretable que 
s’acaba manifestant amb el pas del temps? Doncs ningú 
ho sap, però podem imaginar que no seran bons temps 
per a la caça. 

Però si ho veiem des del costat positiu, l ’únic que aporta 
alguna cosa al la qüestió és una població fàcil de seguir 

i manejar. Com podem veure, Montserrat és un petit la-
boratori biològic per a la cabra salvatge.
 
Conèixer què mengen les cabres, la disponibilitat i la 
qualitat de l ’aliment que proporciona la muntanya, la 
diversitat genètica de la població, el seu estat sanitari i 
fins i tot avaluar si la població i l ’hàbitat sofreixen o no 
sobrepoblació és una tasca assequible. Gràcies a aques-
ta informació, els plans d’aprofitament es podran fer de 
manera realista, madura i responsable.
 
Amb el beneplàcit i col•laboració de les societats de caça 
i de l ’Administració, d’una mica de diners, entusiasme i 
coneixement científic, la gestió de la població de Mont-
serrat pot ser un exemple modèlic de gestió sostenible 
amb base científica.
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Consultes legals

En la legislació vigent no hi ha cap 
normativa que prohibeixi o reguli 
l ’acció de la caça sota els efectes de 
begudes alcohòliques. 
Especialment, el Codi Penal, no tipi-
fica cap conducta relacionada amb 
la caça i les begudes alcohòliques. 
I a la nostra Comunitat Autònoma 
de Catalunya, administrativament 

tampoc no hi ha cap normativa que 
reguli o prohibeixi expressament el 
consum d’alcohol mentre es caça.
Considerant que l ’alcohol té uns 
efectes negatius i directes en el 
control d ’un mateix i de qualsevol 
instrument o vehicle que s’utilitzi, 
practicar la caça podria suposar 
una infracció de la Llei de Caça vi-

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

Se’ns ha consultat sobre les conseqüències 
legals de caçar havent ingerit begudes
alcohòliques, sobre les limitacions legals
i sobre els responsables i cobertura
en cas de sinistre.

gent i el seu Reglament.
Ens referim a la infracció general 
de no tenir el “control de l ’arma”, 
en tant que les facultats físiques i 
psíquiques es veuen disminuïdes a 
conseqüència de l ’alcohol. 
Però com que actualment no hi ha 
cap normativa que ho reguli, no hi 
ha emparament per als controls 

Consultes legals



33Cinegeticat

d’alcoholèmia mentre s’està 
practicant la caça.
En canvi, el què sí que està 
clar i definit és la prohibició 
expressa de conduir vehicles 
sota els efectes de l ’alcohol i 
amb taxes superiors a les fixa-
des a la normativa administra-
tiva i al Codi Penal.
Per això, el caçador està sub-
jecte a la normativa gene-
ral -administrativa i penal-, 
durant la conducció per les 
carreteres o camins mentre 
practica la caça. Constituirà 
infracció administrativa o de-
licte conduir sota els efectes 
de l ’alcohol i/o substàncies 
estupefaents durant tots els 
desplaçaments cinegètics. Es 
considera infracció adminis-
trativa, conduir amb una taxa 
d’alcohol superior a 0,50 grams 
per litre en sang o 0,25 mil•li-
grams per litre d ’aire expirat. 
Els conductors novells, els con-
ductors de serveis d ’urgències, 
els de transports especials, els 
destinats al transport de viat-
gers de més de 9 places i els 
destinats al transport de mer-
caderies amb massa màxima 
autoritzada superior a 3.500 
kg, tenen unes taxes inferiors: 
0,3 grams per litre en sang o 
0,15 mil•ligrams per litre d ’ai-
re expirat.
Es considera delicte la conduc-
ció sota els efectes de l ’alcohol 
amb una taxa superior a 0,60 
mil•ligrams per litre d ’aire ex-
pirat o, amb una taxa d’alcohol 
en sang superior a 1 ,2 grams 
per litre. 
No hi ha, com ja hem dit, una 
previsió específica per a la 
conducció durant la caça i , per 
tant, els límits legals aplica-
bles seran aquests.
Cal mencionar també que no 
solament constitueix delic-
te conduir sota els efectes de 
l ’alcohol per sobre dels límits 
establerts, sinó que també pot 
ser delicte conduir amb taxes 
inferiors si alhora es cometen 
infraccions de la legislació de 
trànsit.

És important recordar que la 
comissió d ’un delicte per al-
coholèmia comportarà, en tot 
cas, tenir antecedents penals, 
amb la qual cosa, si coincideix 
amb la renovació del permís 
d ’armes, no es podrà renovar 
el permís fins que es puguin 
cancel•lar els antecedents.
En relació a la responsabilitat 
pels danys i perjudicis causats 
a tercers com a conseqüència 
de sinistres sota els efectes de 
l ’alcohol, tota la responsabi-
litat recau sobre el conductor 
i el propietari del vehicle cau-
sant del sinistre. 
Les companyies asseguradores 
recullen en les seves pòlisses 
la clàusula d ’exclusió de co-
bertura en cas d ’haver-hi con-
demna i retirada del permís de 
conduir pel consum d’alcohol. 
Així, inicialment, les com-
panyies asseguradores es fan 
càrrec del pagament de la in-
demnització al perjudicat, 
però finalment, repeteixen i 
reclamen contra el responsa-
ble del sinistre al•legant l ’ex-
clusió de cobertura de la pòlis-
sa.
Cal, però, que l ’assegurat sigui 
coneixedor d ’aquesta exclusió 
i que hagi estat expressament 
informat sobre la mateixa i 
hagi signat com a prova de 
conformitat al moment de 
contractar la seva assegu-
rança. En cas contrari, es po-
dria fer valdre als tribunals 
la improcedència de l ’exclusió 
i fer assumir a la companyia 
la responsabilitat del sinistre, 
si bé aquesta pretensió és una 
qüestió controvertida als tri-
bunals.
La societat de caçadors no se-
ria mai responsable dels actes 
d ’un caçador que condueixi du-
rant el trajecte cinegètic sota 
els efectes de l ’alcohol.
Des de CINEGETICAT recoma-
nem practicar la caça de mane-
ra responsable i amb toleràn-
cia zero a l ’alcohol, contribuint 
així en benefici i protecció
de tots. 

No hi ha cap 
normativa que 
reguli o prohi-
beixi expres-
sament el con-
sum d’alcohol 
mentre es caça.
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L’espai forestal
Agricultura admet la demanda del Consorci Forestal 
de Catalunya de plantejar la prevenció com a eina per 
anticipar-se als danys provocats per la fauna

El Consorci Forestal de Catalunya (CFC) és l’agrupació de propietaris forestals amb més de 50 anys d’activitat per 
a la defensa de propietaris forestals-silvicultors. És l’entitat representativa més antiga de l’Estat espanyol i fun-
dadora de la Confederació d’Organitzacions de Silvicultors d’Espanya (COSE) i participa en altres organitzacions 
en l’àmbit internacional com la Confederació Europea de Propietaris Forestals (CEPF).
Des de la seva fundació, fruit del dinamisme dels silvicultors que van fundar l’entitat, el CFC té base social a tot 
el territori de Catalunya, sobretot a les comarques més forestals.

El CFC actua com a organització vertebradora i dinamitzadora del sector forestal català i esdevé l’interlocutor 
vàlid entre els propietaris forestals i l’Administració. Els principals objectius del CFC són facilitar i promoure la 
gestió forestal sostenible dels boscos, representar i defensar els interessos del sector forestal tot afavorint-ne la 
vertebració i assolint les funcions ambientals, de conservació i paisatgístiques, socials i econòmiques en el marc 
d’una política forestal de caràcter transversal i orientada a consolidar el desenvolupament de les zones rurals. 

El CFC fomenta l’associacionisme forestal mitjançant el suport a propietaris forestals duent a terme formació 
especialitzada i assessorament en aspectes tècnics i legals i promovent la planificació dels espais forestals. Per 
assolir aquests objectius, el CFC edita i organitza butlletins interns, revistes, publicacions, actes informatius, 
jornades i viatges tècnics. I mitjançant la cooperativa Serveis Forestals, s’ofereixen solucions per a la gestió de 
les finques forestals, des de la redacció de Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal fins a la Gestió Integral de 
Finques i la comercialització de fusta i productes forestals de manera agrupada, així com la redacció de Plans 
d’Aprofitament Cinegètic i Plans de Prevenció d’Incendis, la delimitació i cartografia de finques amb GPS de pre-
cisió i la realització de qualsevol projecte i assessorament tècnic en l’àmbit forestal.

A Catalunya, el CFC aporta una àmplia experiència col·laborant amb organitzacions i representant els propie-
taris forestals al Centre de la Propietat Forestal (CPF), al Consell de Protecció de la Natura, a l’Institut Català 
del Suro, a les Juntes Rectores de diferents Parcs Naturals i d’altres Espais Naturals Protegits, a la Taula Inter-
sectorial Forestal, al comitè de Seguiment del PDR de Catalunya 2014-2020 i als diferents Consells de Caça de 
Catalunya.

I és en aquest marc, que ara fa quatre anys em vaig fer càrrec de representar el Consorci Forestal de Catalunya 
als consells territorials de caça de Barcelona i Girona i també al Consell de Caça de Catalunya.

Fins aquell moment el Departament d’Agricultura només concedia autoritzacions excepcionals per caçar espè-
cies cinegètiques quan aquestes ja havien produït danys en plantacions forestals d’arbres joves. En el primer 
consell de caça de Catalunya que vaig assistir, vaig demanar que, durant un any, s’estudiés la possibilitat de 
canviar aquest criteri per començar a plantejar la prevenció com a eina per anticipar-se a possibles danys que ja 
sabíem que es produirien.

Al cap d’un any varen acceptar aquesta proposta i, degut a la gran expansió del senglar, la Conselleria d’Agricul-
tura va admetre i va fer seu el criteri de la prevenció.

El 19 de gener d’enguany, la consellera d’Agricultura, Meritxell Serret, va presentar al Parlament el PLA INTER-
DEPARTAMENTAL (estratègia per equilibrar l’ecosistema). Aquest pla preveu un seguit d’actuacions a realitzar, 
emmarcades en tres eixos i alhora en 19 actuacions estratègiques que formen part d’aquests tres eixos:
- Millores del Marc legal.
- Coordinació i participació de l’Administració i dels agents implicats.
- Accions de millora de la gestió i la prevenció.
Aquest Pla Interdepartamental es pot consultar al web de CINEGETICAT (http://cinegeticat.cat/ ), en un docu-
ment de 56 pàgines.

El dia 19 d’abril, la Directora general de Forest, Montserrat Barniol, ens va convocar a Vic per informar- nos de 
l’elaboració i tramitació en el Parlament d’una Llei de caça de Catalunya, que correspon al primer eix (Millores 
del Marc legal). 

Josep Sagués
Representant al Ripollès a la Junta de Govern del CFC i representant del CFC al Consell de Caça.

Fotgrafía: Mathew Maquarrie ©
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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! Bon cabirol abatut pel Miquel Campabadal

En parella el resultat a vegades és millor. Enhorabona!Excel·lent acostament del Cristian
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Senglar caçat per la colla dels Tres Pobles Montmajor, l’Espunyola i 
Montclar. 100% alta muntanya amb en Beni! 

L’Aleix Lopez content amb el cabirol
de les muntanyes

L’Anna Angrill i l’experiència cabirolaire

L’Ernest i el Ramon, equip d’èlit

Les guilles apodencades van conduir el senglar al Serafí La Maria Torra amb un bon exemplar
de cabirol del Solsonès
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Temps
de cabirol
Relat de primavera

Apagà els fars del cotxe molt abans d’agafar el camí dels 
prats. D’aquesta manera evitava de fer massa evident la 
seva arribada. Coneixia prou bé el recorregut i podia con-
duir l ’auto sense problemes enmig de la foscor. Va parar 
en un revolt i recomanà al caçador que sortís i tanqués la 
porta amb suavitat, sense fer massa soroll. Agafaren just 
el que necessitaven: ell, el Guarda, es penjà els prismàtics 
i la motxilla petita. L’altre, preparà el rifle i un grapat de 
bales.
Encara mancava una hora ben bona per a l ’alba. Volia 
arribar de fosc a les feixes d’alfals tendre on la matinada 
anterior havia localitzat un mascle força interessant.
El caçador el seguia a tocar. Sentia la seva respiració in-
quieta. Caminaven lentament, calculant cada moviment 
per mantenir el silenci regnant en aquelles hores del 
matí. Calia ser prudent. El mínim soroll provocat per un 
mal pas entre el brancatge de la roureda podia esguerrar 
qualsevol intent de sorprendre els cabirols. El cant tre-
molós del gamarús els acompanyava en el darrer tram 
abans d’arribar a les feixes. Passaren per sota la barra de 
fusta que tancava el portell dels prats. La nit no deixava 
veure les allargassades feixes que, com esglaons folrats 
amb catifa verda, s’estenien per aquell vessant fins al riu.
Una pila de velles bales d’herba podrida i gairebé cober-
tes de vegetació espontània, oferien un amagatall per-
fecte. El Guarda suggerí que romandrien en aquell lloc 
fins que la claror del dia il•luminés les feixes. El caçador, 
en tot moment atent a les indicacions del guia, féu un 
gest d’aprovació. De la bosquina d’avellaners i bedolls 

que cobria els marges del riu arribava la fressa del feram 
nocturn. Potser els senglars, o bé els cabirols.
Asseguts, immòbils i pacients, amagats per les bales 
d’herba pudent, deixaven que la rosada els cobrís les gal-
tes i els cabells. El fred, que sempre precedia a l ’albada, 
feia tremolar. Sentí el repicar de les dents del caçador 
que, cargolat sobre la mullena de l ’alfals, duia la roba 
amarada d’aigua. Endevinant el neguit del seu acom-
panyant, el Guarda es tragué el gec i li allargà perquè es 
cobrís les espatlles amb aquella gruixuda peça de roba. 
Calia mantenir-se calent fins al moment del tret.
El cel esdevenia rosat i la feble claror matinal deixava en-
treveure, vagament, una part dels prats. Després d’eixu-
gar amb un mocador els vidres entelats per la humitat 
excessiva, s’atansà els prismàtics als ulls. De primer, tot 

...” el mínim soroll provocat 
per un mal pas entre el bran-
catge de la roureda podia 
esguerrar qualsevol intent de 
sorprendre els cabirols...”.

La reserva
Per Daniel Olivera (text i fotos)
Guarda de Reserva de Caça
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semblava desert i no hi distingí cap animal. Quan aug-
mentà la claror, tot i la fina boirina que difuminava els 
contorns, ja era capaç de veure tota la llargada de les pri-
meres feixes. Les escorcollà novament. Per fi, localitzà 
un parell de cabirols a l ’extrem d’una de les feixes pro-
peres al riu. La pobra llum d’aquella hora no permetia 
distingir el sexe ni l ’edat de les bèsties. Únicament, i amb 
prou feines, es podia evidenciar que allò eren cabirols. 
El caçador se’ls mirava impacient, esperant qualsevol in-
formació que l ’assabentés de la situació que hi havia més 
enllà del fred amagatall.
“En tenim dos en aquell cap de feixa. No puc veure’ls les 
banyes, per tant, en haurem d’esperar que claregi una 
mica més. Ara pasturen tranquils i no cal precipitar-se.”
De mica en mica, el país s’il•luminava i anava prenent 
una tonalitat vermellosa que aviat permetria percebre 
tots els detalls del paisatge. Els cabirols pasturaven 

a boca plena, de cul, l ’un a tocar de l ’altre, a la vora del 
marge de rocs que dividia les dues feixes més fondes. Es 
trobaven a uns vuitanta metres. Una distància perfecta. 
El Guarda es fixà especialment en un d’ells, un mascle 
preciós. No es tractava del que havia localitzat el dia an-
terior, tanmateix, li semblà que aquest era d’una qualitat 
similar. En veu baixa, indicà al caçador la situació dels 
animals, en especial la del mascle.

−Heu de tirar al més 
gros. Prepareu-vos. Aviat 
s’haurà atipat d’alfals i 
s’emboscarà pels avella-
ners del riu.
−És bo? Li has vist les 
banyes?
−I tant que n’és, de bo. 
Afanyeu-vos!
Veié els cabirols a l ’ ins-
tant, però no reconegué 
quin d’ells era el gros. El 
seu panteix inquiet dela-
tà cert malestar que evi-
denciava els problemes 

que tenia per saber a quin animal disparar. El Guarda, 
adonant-se de la situació, agafà el braç del caçador i li di-
posità els prismàtics a la mà perquè hi fes un cop d’ull.
−És el que aixeca el cap. Ens mira! Agafi el rifle i dispari 
de pressa o el perdrem.
Un estol de tudons s’enlairà entre un sorollós espetec 
d’ales tan bon punt esclatà el tret el ressò del qual acom-
panyà els ocells cap a la llunyania.
El cabirol caigué a plom, fulminat per l ’ impacte del pro-
jectil a l ’espatlla.
−L’he tocat! Guaita com espernega!
−Cony! I tant que l ’heu mort, mestre! Li heu cardat ven-
tallada just en el moment que ja saltava per fugir. Ha 
anat arran. Ens havia ben vist, el malparit.
Varen estrènyer les mans en un gest de confiança. Fins 
aleshores, la mútua desconeixença els havia mantingut 
distants, tan sols els unia l ’ancestral joc de la caça. Ara, 
amb el sol travessant l ’horitzó, es veien la cara. Tots dos 
lluïen un posat satisfet. Vermell orgullós a les galtes i el 
somriure de l ’èxit dibuixat enmig del rostre.
El cèrvid, ajagut de costat, mostrava el petit orifici per 
on penetrà la bala que li havia seccionat el cor. La mort 
sobtada el sorprengué amb els ulls oberts i així els tenia 
encara. Negres, grossos, quasi vius. Aquells ulls esbata-
nats reflectien, en la seva diàfana superfície, els colors 
d’aquell matí i les passes dels homes que se li anaven 
acostant.

...” la mútua desconeixença els ha-
via mantingut distants, tan sols els 
unia l’ancestral joc de la caça”.
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És molt important 
centrar les mires per 
augmentar l’efecti-
vitat dels trets.

Tot i que pot semblar que no té massa relació una cosa amb 
l’altra, si ho analitzem a fons, veurem que en té molta, ja que 
quan anem a caçar intentem que l’acte d’efectuar un tret a la 
peça (o diversos) siguin els mínims i més efectius possibles. 
Sempre hem parlat d’evitar al màxim el patiment dels ani-
mals a l’hora de caçar-los i això sols és possible si les nostres 
armes, siguin del tipus que siguin, estan «afinades» o posades 
a tret a la màxima expressió.
 
Per a arribar a posar-les en aquest punt, les tècniques que es 
fan servir són purament de «tir de precisió». Hem de saber 
sempre en lloc on aniran els nostres trets. Això és cabdal ja 
que, si no és així, podríem tenir uns resultats “pitjors que els 
d’una escopeta de fira” (frase popular amb què mai pretenc 
molestar a ningú ni vull dir que totes les escopetes de fira tirin 
malament, malgrat fàcilment sigui així atès que normalment 
les remena molta gent i, a vegades, sense saber-ne).
 
Els diversos sistemes de punteria de les armes, un cop posats 
a lloc, són intocables o almenys ho haurien de ser, ja que d’ells 
depèn el nostre èxit o fracàs en gran manera, o en un percen-
tatge molt elevat. L’ideal (però no és convenient), seria que 
quedessin” soldats o fixes” al lloc correcte, però si un dia do-
nem un cop a l’arma en transportar-la o ens cau, o en canviar 

el tipus de munició, és possible que perdem la referència bona 
i llavors ens convindria moure’ls per tornar-los a posar bé.
 
En algun tipus de cacera, sobretot en la d’animals perillosos 
en altres continents, les armes sovint s’han transportat en di-
versos mitjans, tant aeris com terrestres, per camins dolents, 
etc, i el primer que s’acostuma a fer és comprovar si alguna 
circumstància ha fet variar el punt d’impacte. Avui en dia, als 
reportatges que es poden veure als programes de divulgació, 

Dr. Calibre

Relació del tir
de precisió
amb la caça

Per Ricard Marquès
Fotos Francesca Bori (Armeria Bori)
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que són molts, es veu això que estic dient. En alguna ocasió 
he sentit comentaris al respecte que no s’ha entès aquesta ac-
ció de comprovació, que és cabdal, atès que en aquest tipus de 
caceres si s’erra el tret, els efectes poden ser fatals per algú 
o inclús deixar-hi la pròpia pell. Potser no anirem mai a cap 
cacera d’aquest tipus, però el fet de tenir les armes «ben cen-
trades» és sempre imprescindible i sense aquest requisit no 
obtindrem mai bons resultats enlloc.
 
Per centrar bé tots tipus de mires, tant les que acostumen a 
venir muntades de fàbrica, normalment anomenades «ober-
tes» o de «batuda», com les «òptiques», amb tota la seva exten-
sa gama i varietat de tipus i models que s’acostumen a incor-
porar a l’arma normalment un cop adquirida i a través d’un 
taller d’armeria, cal poder-ho fer en un lloc adequat, que no 
impliqui cap risc ni perill per a ningú i el més aconsellable és 
poder comptar amb una sèrie d’elements per poder recolzar 
l’arma, siguin aquests més casolans o més sofisticats, però que 
ens ajudin a aconseguir-ho.
 
Aquí és on entra el “tir de precisió”, en què tant les instal·la-
cions on es practica com en “camps de tir”, acostumen a pro-
porcionar la seguretat que ens fa falta, amb les peculiaritats 
i normatives de cada país i la possibilitat de trobar-hi alguns 
dels elements que ens poden ajudar a portar-ho a bon terme.

Això no vol dir que si no es pot accedir a un camp de tir no es 
pugui fer una cosa semblant a camp obert, però sempre que es 
tinguin en compte l’adopció de màximes precaucions, ja que 
en cas d’accident les conseqüències poden ser fatals i, de ben 
segur, molt costoses. Per tant, i com a consell, quan una cosa ja 
està inventada i funciona, si no es pot millorar no cal compli-
car-se l’existència i és millor anar cap a allò més pràctic.

Normalment, totes les armeries acostumen a estar familiarit-
zades amb centrar els diferents tipus de mires i, a la vegada, a 
estar en contacte amb alguna instal•lació esportiva adequa-
da per poder-ho fer. Aquestes instal•lacions, convenientment 
preparades, disposen d’uns recintes «tancats» on els trets, si 

s’observen les normes adequades, difícilment poden sortir a 
l’exterior, perquè els danys que podrien causar serien irrepa-
rables i, com he dit abans, amb uns resultats molt nefastos per 
a tothom.
 
També hi ha l’alternativa que algun soci d’algun club esportiu, 
que ho sàpiga fer, demanant les corresponents autoritzacions, 
sigui autoritzat a dur a terme aquesta tasca excepcionalment 
i ens ajudi a portar-ho a bon terme. Normalment els clubs, ob-
servant sempre, com he dit abans, una sèrie de normes o re-
quisits, gustosament ho permeten.
 
Moltes d’aquestes instal•lacions acostumen a tenir diferents 
distàncies fins als blancs on centrarem els nostres sistemes 
de punteria. Les més normals acostumen a ser de 50 metres, 
suficient si no n’hi ha a més distància, ja que el que varia el 
tret, entre 50 i 100 metres, no és massa i amb la variació de 
pocs «clics», sobretot en el cas dels visors, es corregeix sense 
cap problema. Si la distància és superior a 50 metres, millor, 
però penseu que en la majoria d’ocasions, a les peces de caça hi 
tirarem a distàncies molt semblants i fins i tot inferiors. En el 
cas de «mires obertes», normalment l’alça acostuma a portar 
unes marques on s’indica, en funció de la distància, la correc-
ció pertinent.
 
També cal remarcar que tant les alces convencionals com 
els visors «hologràfics i de punt vermell», (tots aquests sense 
cap tipus d’augment, com els visors de «batuda», que són els 
més normals que es fan servir per caçar), no disposen de gran 
quantitat d’augments, d’entre pocs a 4 o 6 i semblants, 10 com 
a màxim, ja que les distàncies de tir de caça sempre acostu-
men a no ser gaire llargues, motiu pel qual els que es fan servir 
per a tir de precisió no tenen res a veure, lògicament adequats 
en augments i prestacions, a les majors distàncies a les que 
s’acostuma a tirar en aquestes modalitats.
 
Actualment, alguns visors de caça incorporen un sistema de 
correcció conegut com a «torreta balística», que permet co-
rregir mitjançant unes dades, facilitades per un «programa 
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Amb la pràctica de tir 
de precisió, en qualsevol 
de les seves modalitats, 
segur que en l’acció de 
caça els èxits milloraran.
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balístic», els «clics» a corregir en funció del tipus de munició i 
la distància a què haurem de tirar. Cal dir també que aquests 
tipus de visors ja acostumen a portar més augments que els 
convencionals esmentats anteriorment i, degut a la tecnolo-
gia que incorporen, tenen (a part de les prestacions) un preu 
diferent. Es fan servir molt en el cas de caça «d’acostament», 
complementats per un «telèmetre», element indispensable si 
es vol saber exactament a quina distància volem o hem de 
tirar. Aquests programes balístics són de gran utilitat, ja que 
són fruit d’uns innombrables estudis, fets amb tècniques molt 
innovadores per fabricants d’aparells òptics, fabricants de 
munició i aplicacions informàtiques.
 
En algunes ocasions possiblement, se’ns presentarà l’ocasió 
de tirar a una peça a una distància en què no hem pogut com-
provar mai on va el nostre tret (cas molt freqüent en la caça 
del cabirol i cérvol ja que si ens apropem molt a la presa podem 
ser descoberts i, amb tota probabilitat, fugirà). Totes les coses 
s’han de provar i, per saber si de cert van bé, la única mane-
ra és aquesta, provar-ho. El millor en aquest cas es portar es-
tudiades amb antelació unes quantes dades i correccions en 
funció de la distància a tirar, ja que en algunes ocasions no 
disposarem de massa temps per aplicar-les i poder-ho provar 
abans en un lloc adequat.
 
Alguna modalitat de tir de precisió, que darrerament s’ha 
popularitzat molt, es pot practicar en moltes d’aquestes ins-
tal•lacions i es fa a través del recolzament de l’arma sobre 
unes taules ideals a l’efecte, sòlides i còmodes, que permeten 
l’assentament de l’arma mitjançant uns elements molt esta-
bles o «torretes de tir», i uns «saquets especials» amb unes for-
mes on s’assenta la culata que afavoreixen portar-ho a terme 
de manera bastant fàcil, quant a mantenir estable l’arma. Si 

no es disposa d’aquests elements, també és possible fer-ho de 
manera més casolana, ja sigui amb algun enginy habilitat com 
a banc de tir o bé amb uns sacs plens de sorra a fi d’aconseguir 
la millor estabilitat possible.
Aquestes modalitats de tir es coneixen normalment amb el 
qualificatiu «d’alta precisió», degut als resultats obtinguts, 
amb les sofisticades armes en que es practiquen, que poden 
ser espectaculars. Normalment els calibres emprats, varien 
entre el .4,5 d’aire pre- comprimit a 25 i 50 metres. Ja amb 
arma de foc, amb percussió anular amb el calibre .22 LR, a 50, 
100 i 200 metres i llavors ja amb percussió central, amb els 
calibres .6 PPC, .6 BR, .308 W, .223 W, .6,5x284, .300 W Mg, .338 
Làpua Mg. etc., tots ells de gran precisió entre altres, en què les 
distàncies més normals de tir, són a 100, 200 i 300 metres, arri-

bant en ocasions inclús a competir a 1.000 metres, amb uns 
resultats que costen de creure. També cal dir que la majoria de 
practicants d’aquestes modalitats acostumen a ser en la majo-
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ria d’ocasions verdaders especialistes, a part de bons tiradors.
 
Totes aquestes modalitats a part del calibre no tenen gaire a 
veure amb el tema de la caça, ja que les armes que s’utilitzen 
d’entrada acostumen a ser, a part de diferents, més sofisti-
cades i anatòmiques, però el sistema de centrat és el mateix 
tant per a les unes com per a les altres. És clar que també hi in-
flueixen altres factors: un d’ells és la recàrrega de la munició, 
que per al tir de precisió es torna imprescindible. Per a la caça 
pocs són els caçadors que la recarreguen, en part per no dispo-
sar normalment dels elements necessaris i poc o més costosos 
per poder-ho fer, matrius o «dies», premses, etc., i la comoditat 
que dona el fet de poder anar a comprar munició estàndard 
als nombrosos punts de venda. Un altre motiu també és que 
per a la caça no es tiren les quantitats de trets que es tiren a les 
competicions i lògicament en els entrenaments que normal-
ment es fan. Un altre element important en el tir de precisió, 
que sols l’anomenaré com a comentari, és el vent, que en oca-
sions i segons la seva intensitat pot fer variar la trajectòria i 
que s’intenta corregir amb uns «indicadors» que normalment 
són confeccionats pels mateixos practicants d’aquest tipus de 
tir, a fi d’intentar salvar les dificultats creades per aquest ele-
ment, amb més o menys èxit.
 
Amb l’arma de caça es pot arribar a aconseguir una determina-
da soltura, si algun dia practiquem una estona, imitant aques-
tes modalitats de precisió. Si practiquem, a l’hora de tirar a un 
animal agafarem abans les “mires” i podrem aconseguir que 
els nostres èxits millorin. D’acord que en aquestes modalitats 
el tret és estàtic, ja que la diana normalment no es mou ni es 
belluga tot i que a vegades ho sembla, però el fet de practicar 
pot fer-nos agafar confiança a l’hora de tirar, si sabem que els 
nostres trets van al lloc on apuntem. No he cregut en cap mo-
ment, per tant, que un tipus de tir, diguem de galeria, no pugui 
ajudar en moltes d’ocasions a millorar els nostres resultats; el 
millor és provar-ho i treure’n les oportunes conclusions.
 
Suposo que molts també sou practicants de la «caça petita». 
És el mateix que si ho relacionem amb el «tret al plat», és dife-
rent l’un de l’altre, però es complementen. Tot és degut al fet 
que cada vegada, sobretot de «ploma», n’hi ha menys. En de-
terminades ocasions hem tirat uns quants plats, els tocarem 
o no, però això ens ajudarà a veure que no el toquem perquè 
l’avancem massa o quedem per darrere, la qual cosa ens ajuda 
a corregir i a agafar desimboltura a l’hora de tirar a aquella 
perdiu, que normalment se’ns escapa. Dit d’una altra manera, 
el fet de practicar qualsevol tipus de tir ens pot ajudar a millo-
rar alguna cosa que, en un moment donat, feia que erréssim el 
tret sense saber el perquè.
 
Practicar és sempre bo, proveu-ho i ja veureu que els vostres 
resultats milloraran espectacularment. En ocasions el desco-
neixement de les coses pot comportar que no tinguem pre-
sents uns factors que ens poden beneficiar molt en determi-
nats moments. Hi ha molts elements que poden fer que, ben 
aprofitats, donin un inesperat gir en la nostra habitual forma 
d’actuar, com per exemple «la concentració». Aquestes moda-
litats que he anomenat abans «d’alta precisió» requereixen un 
alt grau de concentració, ja que el més petit moment de dis-
tracció pot fer que el tret tirat en aquest moment marxi a un 
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lloc imprevist, que espatlli o arruïni un bon resultat. A vega-
des, caçant, estem tan relaxats o tan poc concentrats que la 
peça que surt fins i tot ens pot sorprendre, fet que implica que 
no l’apuntem adequadament o que tirem de manera sobtada i, 
per lògica, normalment la peça s’escapa. No vull dir amb això 
que haguem d’estar en tensió permanent, però sí que hem 
d’estar amb molta atenció i al veure la peça hem d’apuntar 
com més bé puguem i guardar serenitat en tot moment. Tot 
això és molt fàcil de dir i requereix una mica de temps. Algun 
segon sens dubte pot fer que ni tirem a la peça, però si li tirem 
i seguim aquestes premisses, segur que la tocarem i possible-
ment amb millor efectivitat que tirant de qualsevol manera. 
Per altra banda, si el nostre tret és més efectiu, evitarem que 
la peça marxi més o menys mal ferida, fet que pot comportar 
efectes indesitjables per tots coneguts, sobretot en caça major, 
com ara gossos ferits, peces perdudes, etc., etc.
 
En algun que altre país i no molt llunyà del nostre, ja a les esco-
les, a part de les assignatures i matèries normals, s’ensenyen 

algunes coses d’aquestes, com és el cas de França i també a d’al-
tres països sobretot del centre i nord d’Europa. A la canalla de 
tant en tant els «munten un xiringuito» per tirar amb armes 

d’aire comprimit, mirant lògicament les més elementals nor-
mes de seguretat. Aconsegueixen amb això, entre altres coses, 
que adquireixin uns valors en responsabilitat, concentració, 
coneixement i respecte d’elements que poden ser perillosos, 
com són les armes, ordre, correcció, etc., que poden tenir molta 

utilitat en moments de la vida. No tothom ha de ser caçador, ni 
tirador ni pistoler, però si en tots els camps, no sols en aquest, 
hi ha una bona cultura, revertirà sens dubte en positiu en la 
nostra formació, educació, comportament i manera d’actuar 
davant de situacions diverses, que poden millorar de gran ma-
nera la nostra personalitat i el tarannà per a tota la vida.
 
Tot i els esforços que fan alguns clubs de tir, en crear «esco-
les» per a la formació de tiradors novells, que en un principi, 
ja sigui per afinitat familiar tenen algun membre a qui agrada 
aquest esport, o per curiositat, s’hi apunta força jovent, però a 
l’hora de la veritat, al veure la dedicació i sacrifici que aquesta 
pràctica comporta, pocs són els que la continuen seriosament. 
Actualment, en algun club, per poder practicar la modalitat 
de tir en moviment, han muntat unes «siluetes mòbils» que, a 
diferència dels blancs estàtics, corren a través d’uns sistemes 
de cables i politges, unes dianes amb dibuixos d’animals, com 
ara senglars, cérvols i similars, per poder practicar d’aquesta 
manera. En algun país, entre altres coses, aquesta modalitat 
de tret es fa servir per a examinar persones que volen prac-
ticar la modalitat de caça major a l’hora de treure’s el permís 
corresponent.
 
Totes les coses si es volen fer ben fetes requereixen es-
forç i sacrifici, treure hores d’on no n’hi ha, etc., «picar 
molta pedra» en una paraula, i en arribar a aquest punt, 
sigui per incompatibilitats amb els estudis, treball, vida 
familiar, etc., si no s’hi té veritable afició, s’abandona el 
vaixell. Totes les modalitats de tir requereixen constàn-
cia, preparació, dedicació, entrenament, coneixements i 
un munt d’altres coses, que fan que a qui s’hi dediqui a un 
cert nivell pugui cada dia anar millorant els seus èxits i 
resultats, els quals ompliran de satisfacció moltes hores 
de la seva vida. Això també és aplicable al món de la caça. 
Al nostre país en aquest camp, hi ha una evident falta de 
cultura, fet que produeix que aquestes modalitats siguin 
poc practicades o de «minories» i que es produeixi a més 
una creixent falta de relleu generacional, igual que en la 
nostra afició, «la caça».

Dr. Calibre | Relació del tir de precisió amb la caça

A Europa hi ha països que ofe-
reixen als joves pràctiques de 
tir amb armes d’aire comprimit. 
Darrere aquesta activitat s’hi 
amaguen valors com la responsa-
bilitat, la concentració i la mini-
mització del risc.
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RENDIMENT 
INSUPERABLE. 
DISSENY PERFECTE

El nou visor Z8i  de 
SWAROVSKI OPTIK

Aquesta obra mestra de SWAROVSKI OP-
TIK destaca pel seu augment 8x que s’ha in-
tegrat en un espectacular tub central prim 
de 30 mm perquè es pugui adaptar a qual-
sevol arma. Amb un sofisticat sistema òp-
tic que ofereix una detecció de presa ràpida 
com la seva característica destacada, el Z8i 
és un visor d’alt rendiment que no té com-
petidor en el món de la caça.
FLEXCHANGE: la primera retícula 4A-IF 
intercanviable permet que el Z8i s’adapti 
a diferents escenaris de caça. La torreta 
balística flex (BTF) es pot utilitzar com a 
torreta superior i lateral, i es pot combinar 
amb qualsevol retícula. 

Amb perseverança, sa-
ber fer i visió de futur, 
SWAROVSKI OPTIK 
ha aconseguit integrar 
un interessant augment 
8x en un 
prim i ele-
gant tub 
central 
de 30 mm, 
unint amb 
saviesa força 
i bellesa. 
UN AUGMENT 8X TRENCADOR I 
UNA ÒPTICA 
DE MÀXIMA NITIDESA

El visor Z8i redefineix el rendiment amb el 
seu augment 8x i excel·lent òptica. L’aug-
ment 8x combina un gran camp de visió 
amb una gran precisió per als detalls. 

El nou visor permet reconèixer fins al més 
mínim detall gràcies als seus augments, 
una definició d’imatge única en tot el camp 
de visió i una excepcional comoditat de vi-
sionat que facilita una detecció ràpida de 
les preses.

Tel.  93 672 45 10
Fax. 93 672 45 11
info@esteller.com
www.esteller.com



DISSENY PERFECTE: NOUS 
ESTÀNDARDS EN TERMES DE 
DISSENY I ERGONOMIA 

Aquest bon disseny esdevé un mitjà que 
aporta valor afegit. La unitat d’il·lumi-
nació ergonòmicament millorada per-
met controlar en tot moment el que està 
passant al voltant, alhora que els grans 
botons faciliten el seu maneig des de 
dalt, amb rapidesa i fiabilitat.

VERSATILITAT IL·LIMI-
TADA: FLEXCHANGE, LA 
PRIMERA RETÍCULA 4A-IF 
INTERCANVIABLE 

El Z8i és un visor que s’adapta a qualse-
vol escenari de caça. La combinació de 
la torreta balística flex fàcil de muntar, 
un potent augment 8x i la primera retí-
cula intercanviable el converteixen en 

un visor extremadament versàtil. I ara, 
incorpora la nova retícula FLEXCHAN-
GE. La nova retícula 4A-IF s’ha desen-
volupat específicament per a munteries 
i compta amb un anell lluminós que es 
pot activar i desactivar amb només pré-
mer un botó. Per tant, les retícules es 
poden adaptar exactament a la situació 
de caça prevista i aconseguir la màxi-
ma versatilitat a l’hora d’enfrontar-se a 
qualsevol desafiament de caça. 

UNA TORRETA PER A QUAL-
SEVOL EVENTUALITAT 

La torreta balística flex (BTF) es pot 
configurar per separat utilitzant tres 
tipus d’anelles diferents, i es poden 
muntar sense necessitat d’eines. Es pot 
utilitzar com a torreta superior o lateral, 
i es pot combinar amb totes les retícules 
disponibles. Això permet tenir l’objectiu 
sempre a tir a les distàncies desitjades. 
Si s’utilitza com torreta superior, pot 
compensar la caiguda de la bala, i en 
utilitzar-la com a torreta lateral, permet 
ajustar la resistència al vent o calcular 
la distància de tir. Disposa d’un meca-
nisme de bloqueig que evita girar-lo 
accidentalment. La torreta de parelaje 
Z8i li permet obtenir una imatge lliure 
de paral, que pot ser ajustada fins i tot 
estant en posició de tret. Un indicador a 
la marca de 100 m li permet ajustar la to-
rreta de paral·laxi fàcilment i amb total 
fiabilitat, fins i tot al vespre.

ACCESSORI ESPECIAL PER-
SONALITZAT: ANELLA BA-
LÍSTICA PERSONALITZADA 
(PBR) 

Com accessori per a la BTF, l’anella ba-
lística personalitzada (PBR) ofereix la 
màxima versatilitat per realitzar ajus-
taments individuals per a totes les dis-
tàncies de caça rellevants. Està gravat 
segons les dades personals indicats en 
el programa balístic de SWAROVSKI 
OPTIK, adaptant-los a la munició selec-
cionada.

QUATRE MODELS Z8I PER 
DIFERENTS PRIORITATS DE 
CAÇA

El  Z8i 1-8x24 (disponible amb la retícula 
4A-IF FLEXCHANGE opcional) és el po-
tent visor per experts i és especialment 
adequat per a munteries. Impressiona 
pel seu excepcional camp de visió, factor 
summament important per a conèixer 
en tot moment què passa en situacions 
canviants i prendre així les decisions 
adequades.

El visor Z8i 1,7-13,3x42 P (disponible 
amb la retícula 4A-IF FLEXCHANGE 
opcional), és un visor versàtil adaptat 
per munteries i acostament. Combi-
na un destacable camp de visió per a  
munteries amb un disseny lleuger,  
de manera que també resulta ideal 
per a la caça a muntanya en la modalitat 
d’acostament.

Com visor multifunció per l’acosta-
ment, l’espera i les munteries, el visor 
Z8i 2-16x50 P combina un gran camp de 
visió i tots els elements necessaris per a 
la caça a gran distància.

Gràcies a una òptica excel·lent, la gran 
lluminositat del Z8i 2,3-18x56 P pro-
dueix imatges nítides fins i tot en con-
dicions de baixa lluminositat i al vespre. 
El gran augment i la precisió faciliten 
disparar amb certesa i seguretat a grans 
distàncies.

© SWAROVSKI OPTIK

EL MÓN PERTANY A AQUELLS QUE PODEN 
VEURE LA SEVA BELLESA. 

SEE THE UNSEEN
WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM
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Què és per a tu la caça?
La caça és una teràpia. Espero poder arribar el diumenge 
i anar al bosc, desconnectar del món i només estar pen-
dent del soroll del bosc, dels gossos en empaitar i de les 
branques quan es trenquen. No tot és poder abatre un 
senglar, sinó poder veure els gossos com treballen, tot i 
que si el gos és recompensat amb el senglar millor. Tam-
bé és passar una bona estona amb els companys de la co-
lla i fer una mica de festa. 

Què és el que et va iniciar en el món de la caça?
De sempre m’havia intrigat el món de la caça, tot i no te-
nir cap familiar proper caçador. Per motius de feina vaig 
conèixer alguns dels caçadors de la colla Vikingus de 
Cassà de la Selva, i gràcies a ells vaig poder introduir-me 
en aquest món. Em van informar i ajudar a treure’m el 
permís d’armes i em van acollir a la seva colla. M’han en-
senyat moltes coses sobre la caça. 

Quants anys fa que caces? I, si es pot saber, quants anys 
tens?
Realment fa poquet que caço. Al gener del 2016 em vaig 
treure el permís d’armes, tot i que a l ’ inici d’aquella tem-
porada ja vaig començar a anar amb els gossers de la co-
lla sense arma. Jo aquest any faig 29 anys.

Quina modalitat t’agrada més? Per què?
La caça que més m’agrada és la del senglar amb arma de 
foc i amb gossos de rastre. És la caça que més m’agrada 
perquè inclou moltes coses amb les que em sento a gust. 

La tranquil•litat de la muntanya, que fa que tots els pro-
blemes i preocupacions marxin del cap un cop t’endinses 
dins a bosc, poder gaudir dels gossos, que gràcies a ells 
podem anar a cacera, ja que troben els porcs i ajuden a fer 
que arribin a les parades, i quan escoltes un bon empait 
la pell es posa de gal.

Entrevista a la caçadora
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 I una altra cosa que fa que m’agradi és quan veus els gos-
sos contents quan arriben a porc mort i tenen la seva re-
compensa al poder mossegar-lo.

Un paratge per caçar…
Amb el poc temps que fa que gaudeixo d’aquesta afició he 
pogut anar a cacera a diversos indrets. A Cassà, Llagos-
tera, Lladó, Besalú, Beuda, Begudà... Tots tenen els seus 
pros i contres, però un dels lloc on vaig gaudir més amb 
les vistes va ser a Broto a Aragó. Vaig tenir la sort d’anar 
a una parada que tenia unes vistes impressionants, i la 
sort de poder escoltar tota la cacera.
Actualment caço amb la colla de Besalú i Sant Ferriol.

Tens gos? Quina raça?
No tinc gossos de cacera, tot i que és un dels meus som-
nis poder tenir una canilla. Si algun dia ho aconsegueixo 
una de les races que més m’agraden són els Porcellanes, 
i els anglo-françès, tot i que aquests últims van molt a la 
seva. 
El problema que trobo és que el terreny en què caço ara 
és molt brut i hi ha molt d’erijol, i aquestes races de gos al 
ser de pèl curt acaben ben rallats i ensangonats. I suposo 
que acabaria tenint un Grifó Blau que crec que en aquest 
terreny els va millor.
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Com veus el futur de la caça a Cata-
lunya?
El futur de la caça crec que està com-
plicat. Cada cop els caçadors són més 
grans i el jovent no sol aficionar-se 
en aquest món. Crec que en el futur 
les colles s’hauran d’ajudar entre 
elles, perquè hi ha menys caçadors, i 
la població de senglars creix.

Acabi la frase: “El millor caçador és 
aquell que…” 

El millor caçador és aquell que no 
comparteix amb ningú, que viu la 
caça i que gaudeix de la naturalesa, 
els companys i els gossos. I si té pun-
teria millor.

He pogut anar de cacera a di-
versos indrets, Cassà, Llagoste-
ra, Lladó, Besalú, Beuda, Begu-
dà,... i tots tenen el seu encant!

Quina arma utilitzes?
L’arma que tinc és una Benelli Argo 
del calibre 9,3x62. I per a la mitja 
veda tinc una Beretta semiautomà-
tica que em va regalar un company.

Aprofites la carn de caça?
Actualment moltes de les colles ven 
la majoria de la carn que es caça, ja 
que ha augmentat molt la quantitat 
de peces mortes, a més és una ajuda 
per a les colles poder vendre la carn, 
però si es neteja algun porc sempre 
es guarda alguna part per poder fer 
guisat, que si se sap cuinar bé es molt 
bo.

Trobes amb facilitat botigues espe-
cialitzades en caça?
Crec que no ens podem queixar amb 
aquest tema, perquè hi ha bastan-
tes botigues, ja siguin armeries o 
botigues d’esport, on trobar equipa-
ment per anar de cacera. El que és 
més complicat de trobar és la carn de 
caça. Sembla que la comercialització 
d’aquesta carn no és gaire popular.

Creus que la llei de caça està actua-
litzada? Per què?
Sobre aquest tema no en tinc gaires 
coneixements.

Quina és la mitjana anual de costos 
en relació a la caça?
La caça es una afició bastant cara. Si 
comences a contar la llicència, l ’asse-
gurança, el vedat, tot el material com 
ara l ’arma, munició, roba i transport 
surt un bon import i si tens gossos 
també s’hi afegeix tota la cura d’ali-
mentació, despeses de veterinari, 
material per a localitzar-los a bosc...
És molt difícil posar un número.

Que creus que es pot millorar en el 
món de la caça?
Crec que s’hauria d’ajudar una mica 
més aquest col·lectiu. Cada cop la 
població de senglars augmenta i cau-
sa grans danys a les collites i també 
hi ha més accidents per culpa dels 
senglars. I el nombre de caçadors va 
disminuint i l ’edat mitjana augmen-
ta.



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

Assessorem i tramitem perquè 
les societats de caçadors no tinguin problemes.

Telèfon de contacte: 653221306

col·labora

Autoritzat i legal 

OBRIM LA TEMPORADA 
DE RECOLLIDA DE CARN DE 
CAÇA  A SOLSONA (LLEIDA).

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 parti-
cipen 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 especial 
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 di-
rigir 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 literàries cine-
gètiques (despeses d’enviament incloses).

Taxidèrmia

El Boc
Reg. TT-B-28

t. 675 573 128 (Pep)
08269 Valls de Torroella, Barcelona.
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Entrevista Societat caçadors 
La Pau de Blancafort 
( La Conca de Barberà)

Jordi Anglès Rosich,
President.

Caça Social

Com es diu la societat? 
Societat de Caçadors la Pau de Blancafort.

Quin any es va fundar?
El 1992. Anteriorment l’àrea de caça la gestionaven persones 
foranes al poble.

Quins termes municipals comprèn la societat? 
Blancafort, l’Espluga de Francolí i la Guàrdia dels Prats 
(aquests 2 pobles les terres en les quals cacem són de propie-
tat de persones de Blancafort).

Quantes hectàrees aproximades teniu? 
2500 ha.

Quants socis sou actualment? Quin any ha estat el que éreu 
més socis i de quin nombre de socis estem parlant?
Som 30 socis i 14 socis invitats de temporada. No es tenen 
dades anteriors.

Quina és la mitjana d’edat dels socis?
54 anys però per sort hi ha unes quantes persones joves. 

Quines espècies cinegètiques teniu?
Conill, perdiu, llebre, tord, tudó, porc senglar i cabirol.
De perdius, es van fent alliberaments durant la temporada.

Quines espècies són les que caceu més habitualment?
Conill, perdiu, guineu i porc senglar.

Per espècies, quin nombre de captures teniu per tempora-
da:

Espècie Nom científic Mitjana captures Rècord històric de captures / any

Perdiu roja Alectoris rufa 20 autòctones Sense dades

Tudó Columba palmbus 50 Sense dades

Colom roquer Columba livia 120 Sense dades

Tord comú Turdus philomelos 200 Sense dades

Conill Oryctolagus cuniculus 220 Sense dades

Llebre Lepus europaeus i Lepus granatensis 6 Sense dades

Guineu Vulpes vulpes 35 35

Porc Senglar Sus scrofa 11 26

Cabirol Capreolus capreolus 1
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Són molt complexes les tasques que has de fer 
com a gestor de l’àrea privada de caça? Per quin 
motiu?
La qüestió de papers és el que menys agrada 
però a poc a poc ens hi anem acostumant i ens 
hem d’adaptar a les feines de camp. Revisar, 
millorar i crear punts d’aigua és el que no ens 
podem despistar i revisar  plaques; aleshores el 
tema dels censos i vigilar les poblacions ja surt 
per si sol però al ser una cosa que ens agrada es 
fa de gust.

Algun aspecte que creguis que es pot millorar?
Seria interesant que l’Administració o Federació 
aportés una persona per ajudar en  la millora de 
hàbitat i per millorar les poblacions de conill i 
perdiu, però amb l’ajuda de camp estan presents 
en la gestió i preparacions de les millores.

Com porteu la relació amb la resta d’usuaris del 
medi natural?
Al ser un poble petit tots ens coneixem i totes les 
associacions estem en contacte i ens ajudem uns 
als altres. 

Teniu molts problemes de danys d’espècies ci-
negètiques a l’agricultura / accidents trànsit…? 
Com ho solucioneu?
Per sort no tenim problemes amb accidents de 
trànsit i esperem que segueixi així perquè les ca-
rreteres són secundaries i per anar  al poble s’hi 
ha de venir expressament. Que no sigui un lloc 
de pas ens ajuda  molt i la gent del poble ja coneix 
els llocs mes delicats.

Alguna anècdota a destacar? 
Cada dia que se surt a caçar es produeix una 
anècdota: aquella peça que ens pensàvem que 
sabíem la seva trajectòria ens sorprèn i ens en-
ganya; surt victoriosa i ens fa pensar que ens 
queda molt per aprendre.

Com veus la vostra societat en un futur?
Amb ganes de gestionat i de tirar endavant la 
societat. Bé, ja que som una junta ben avinguda i 
ens repartim les feines, ens sentim més còmodes 
d’actuar. Pel relleu generacional, és delicat ja que 
no puja gaire gent que se senti atreta per la caça 
i serà difícil fer front a totes les despeses que té 
una societat perquè  des del nostre col•lectiu nos 
som capaços de pregonar i fer la nostra activitat 
atractiva a la resta de persones de la nostra so-
cietat, cosa que crec que és feina de federacions 
involucrar-se en els valors i l’ètica de la caça i 
que cada persona aporti el seu granet de sorra. 
Hem d’aconseguir anar tots a una. 
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Racó
Gourmet

 

Cruixent d’ànec
amb alls tendres
i salsa agredolça

Ingredients

• 4 cuixes d’ànec confitades
• 1 terrina de mousse d’oca o ànec
• 4 làmines de pasta brick
• 2 cebes
• 2 pastanagues
• 4 alls tendres
• 4 cullerades de melmelada de móres
• 2 cullerades de mostassa l’antiga
• oli d’oliva
• sal i pebre

Recepta
Preparació

Ratllem la pastanaga o la tallem a bastonets 
molt prims. Sofregim la ceba picada, molt len-
tament, fins que quedi ben enrossida, afegim 
la pastanaga ratllada i els alls tendres picats.

Ho fem coure uns deu minuts a foc lent.
Desossem les cuixes d’ànec i barregem
la carn de l’ànec amb les verdures sofregides.

Posem l’equivalent a una quarta part del far-
cit al mig de la làmina de brick, afegim una 
cullerada de mousse o paté d’ànec i l’emboli-
quem sobre sí mateix. Ho enfornem a 180º, uns 
deu minuts, o fins que la pasta brick agafi un 
to daurat.
Mentrestant, preparem la salsa, simplement 
barrejant la mostassa amb la melmelada de 
móra.

Servim els bricks amb la salsa fent un bonic 
cordonet.
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Subscriu-te
a la revista omplint
el formulari web
a www.cinegeticat.cat

40€
l’any!

i també ens 
pots trobar a:

ARMERIA POU 
Av. Martí Genís 9, 11 - VIC

LLIBRERIA VIÑAS
C. Cambres, 11 - CARDONA

ARMERIA SOLSONA 
Ctra. de Manresa 38 bxs - SOLSONA

ARMERIA SISTACH 
Plaça Viladomat, 1 - BERGA

ARMERIA VILELLA 
C. Anselm Clavé 18 - SANTA COLOMA DE 
FARNERS

ARMERIA L'ISARD
Crta. Matadepera, 249 - TERRASSA

SETELISIS VETERINÀRIA 
C. Pere Martir Colomés, 4 - SOLSONA

LA PEDRA HOTEL - RESTAURANT 
Ctra. de Cervera, 3 - CONILL (PUJALT)

cinegeticat.cat

Coneixes la revista 
de caça de Catalunya 
CINEGETICAT?

Amb la subscripció anual rebràs
la revista còmodament a casa teva
cada dos mesos  (6 revistes/any).

facebook.com/Cinegeticat @cinegeticat

Contacte: cinegeticat@cinegeticat.cat  - 654163665



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


