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El passat 15 d’abril milers de caçadors i 
caçadores ens manifestàvem a Barce-
lona en defensa de la caça sota el lema 
#SíaLaCaça, reivindicant que la caça 
forma part de la vida, en especial  al 
món rural, i que és una eina de gestió 
necessària per a la fauna salvatge. Per 
aquest motiu, a la manifestació es va 
reclamar #Respecte i suport explícit 
de l’Administració. Fins aquí tot bé, si 
no fos perquè el mateix dia, hi havia 
convocada poc temps després una nova 
i previsiblement multitudinària mani-
festació en el marc de la situació polí-
tica catalana actual i, en concret, dels 
dirigents empresonats. 

Penso que tothom podia ser més o 
menys conscient que la coincidència 
d’actes no tindria un tractament igual 
als mitjans de comunicació. De fet, pre-
visiblement es podia pensar que es do-
naria molta més cobertura mediàtica a 
la gran manifestació que no pas a la de 
la caça. Ara bé, el que no podia imaginar 
és que CAP mitjà públic català (a excep-
ció de la televisió local de Barcelona, 
Betevé – Gràcies!) va fer esment a l’ac-
te, ni tan sols van comentar res en els 
posteriors informatius. Així que quan 
demanem #Respecte, també va pels mi-

tjans de comunicació i, en especial, pels 
públics. 

Pel que fa al suport explícit de l’Admi-
nistració... valoreu vosaltres mateixos 
estimats lectors. El que no tinc clar és si 
complien directrius del Ministerio pel 
155 o si tenien llibertat de moviments... 
En qualsevol cas, valoreu...

Continuo pensant que per a millorar el 
nostre col•lectiu ens caldria un partit 
polític propi. Fa temps que, contra la 
meva voluntat ideològica, observo que 
tot, tot, tot està polititzat. Un bon dia un 
amic em va dir que la política o la feies 
o te la feien. Amb aquesta premissa i 
coneixent els partits polítics actuals, 
em dol reconèixer que pràcticament 
ningú fa res per la caça. Encara si algú 
ha fet alguna cosa han estat els partits 
de centre-dreta, perquè els altres el que 
crec és que directament ens ha obviat 
com a col•lectiu. La realitat, però, és que 
també estem on estem (mal panorama 
i futur poc esperançador) en bona part 
per aquests mateixos partits, que han 
governat bastants anys. Probablement 
ens han donat només una miqueta de 
peixet, senzillament perquè sabien que 
així rascarien alguns vots enfront els 

que ens obvien com a col•lectiu.

Per tant, si no fem un partit propi, tal 
com he escrit en altres editorials, hau-
ríem de fer una oficina de la caça (amb 
tècnics que siguin caçadors) que sigui 
executiva en la presa de decisions pel 
que fa a la gestió cinegètica. I si ho vol-
guéssim fer encara més bé, la faria més 
plural. És a dir una Oficina del Medi Na-
tural, amb personal tècnic, de territori i 
professional que englobés totes les acti-
vitats i aprofitaments del medi natural 
(caça, forest, bolets, ...). Només així evi-
tarem la nostra extinció. 

Necessitem créixer, formar-nos, tecni-
ficar-nos i ser ben vistos.

Per cert, a banda de sortir a caçar cabi-
rols, participeu en les fires i trobades de 
caça que ens arriben aquests dies per-
què d’aquesta manera també es demos-
tra la força social de la nostra estimada 
activitat i passió, la caça!

Eduard Melero
Director
cinegeticat@cinegeticat.cat

Editorial
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Es celebra amb èxit la 3a cacera jove

La nova ordre de vedes 2018-2019 surt publicada sense la po-
pular pròrroga del tord. Així doncs, les comarques de Llei-
da, Tarragona i Terres de l’Ebre, que durant anys han gaudit 
d’aquesta modalitat de cacera fora d’època de temporada 
general, enguany no la podran practicar. 
La caça menor en general començarà el 14 d’octubre del 2018 
i finalitzarà el 3 de febrer del 2019; per tant, a partir d’aquest 
dia, els tords que passaran per aquestes comarques en di-
recció al seu país d’origen no seran objecte de caça.
Aquesta notícia ha provocat moltíssimes queixes en 
l ’entorn cinegètic perquè és una modalitat que atrau 
molts caçadors d’arreu del territori català i, conseqüent-
ment, ocasionarà una pèrdua econòmica important als 
titulars d’aquestes àrees on es practicava habitualment 
la pròrroga. La notícia també ha estat objecte de crítica 
per part dels agricultors, ja que veien la pròrroga com 
una ajuda per a disminuir danys en diversos cultius, 
com ara el de l ’olivera.

El passat dia 31 de març es va cele-
brar, un any més, una cacera espe-
cial on tots els caçadors participants 
van ser joves. Caçadors que van arri-
bar de diversos punts de Catalunya 
per compartir un bon dia de cacera, 
però sobretot de companyonia, veure 
amics d’altres indrets i conèixer gent 

de la seva mateixa edat amb qui com-
parteixen passió.
 
Després de dues edicions a Fonteta i 
Sant Pol, aquest any la cacera es va 
dur a terme a la zona de Sant Sadur-
ní de l ’Heura. Els caçadors de la colla 
local, de manera totalment desinte-

ressada, van ajudar en tot moment 
al correcte funcionament de la ca-
cera, així com en la seva organitza-
ció prèvia. Des de primera hora de 
la batuda, es va fer evident el bon 
nombre de senglars que hi havia a 
la zona de la batuda. I tot i que el fet 
que aquest any la cacera jove coinci-
dís amb la Setmana Santa el nombre 
d’assistents va ser una mica inferior 
al previst inicialment, no van trigar a 
sonar els primers trets.
El resultat final de 3 senglars abatuts 
i bastants més d’escapats va ser sa-
tisfactori per a tots els participants, 
que van poder gaudir del bon treball 
de tots els equips de gossos partici-
pants.
I com és habitual, la jornada va aca-
bar amb un bon dinar de germanor, 
aprofitat per tots els assistents per 
compartir anècdotes i coneixements 
sobre la seva afició comuna.
Un any més, cal felicitar els organit-
zadors, col·laboradors i participants 
pel gran èxit de la jornada. Com sem-
pre, no va quedar cap dubte entre els 
assistents que és una experiència que 
cal repetir l ’any que ve!

MANEL CAMPS – TARRAGONA

MARC RIEMBAU - GIRONA 

Catalunya perd la pròrroga del tord

Caça news
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63.173

Llicències vigents

El Departament d’Agricultura acaba de publicar el balanç 
de la temporada 2016-2017, amb l’evolució de les llicències 
de caça i les estadístiques de captures. D’aquest balanç, en 
podem destacar alguns punts interessants. 
En primer lloc, gairebé tot el territori nacional es troba 
inclòs dins d’una figura de regulació cinegètica: 91% de 
la superfície de Catalunya. Si traiem les ciutats, zones in-
dustrials, carreteres i rius, vol dir que es pot caçar a gai-
rebé tot el territori rural. El fet important és l ’estabilitat 

d’aquesta xifra, ja que independentment de la disminució 
del nombre de caçadors i de la creixent exposició mediàti-
ca dels adversaris de la caça, els propietaris de finques ru-
rals mantenen intacta la seva voluntat que es pugui caçar 
als seus terrenys, entenent la importància d’una regula-
ció de les poblacions cinegètiques.
Quant a les llicències de caça, l ’evolució negativa es man-
té; de fet en els últims 3 anys s’han perdut més de 24.000 
caçadors.

Mancarien més dades sobre l’edat mitjana a les Societats 
de caça, però seguim davant d’un col·lectiu que envelleix 
i on el relleu generacional costa, especialment en un con-
text en què la caça té una imatge social controvertida. 
Mentre no es canviï aquesta imatge, seguirà essent difí-
cil atreure a la caça joves que no són de tradició familiar 
caçadora.                                                
Sobta la poca quantitat de llicències comprades de 3 o 
5 anys, quan aquesta és una opció que facilita la vida al 
caçador i a l’administració a la vegada. Potser l’adminis-
tració hauria d’oferir un incentiu econòmic per afavorir 
aquest tipus de llicència. En canvi, més del 50% dels caça-
dors tramiten i obtenen la llicència per internet.

Quant a les captures, abans d’entrar en el detall de cada espècie, 
cal recordar l’extrema debilitat del sistema estadístic actual, en 
particular per a la caça menor, basat en les declaracions volun-
tàries de les Societats. Moltes són les Societats que no saben 
què cacen els seus membres i que reprodueixen any rere any 
les xifres precedents amb una mínima modificació en funció 
dels albiraments de l’any. Així doncs, l’evolució de les captures 
segurament és molt més fiable que el nivell de captures decla-
rades. També cal dir que són tendències a escala nacional i que 
localment, una espècie pot tenir una evolució diferent:

Perdiu roja: -5% cada any - Becada: es manté - Tudó: +10% 
cada any - Tórtora: +10% cada any - Conill: es manté amb 
tendència negativa - Llebre: -5% cada any - Guineu: es 
manté amb tendència positiva - Porc senglar: +10% cada 
any - Isard: es manté amb tendència positiva - Cérvol: +5% 
anual - Cabra salvatge: es manté - Cabirol: +20% anual
Recordem que la regulació de la caça és competència 
exclusiva de les CA però que Catalunya no ha desen-
volupat normativa pròpia i se segueix aplicant la “Ley 
de Caza” de 1970. La Generalitat ha iniciat els treballs 
preliminars per al desenvolupament d ’una llei pròpia 
en la qual seria bo que la qüestió de les estadístiques de 
captures hi fos recollit amb un sistema millorat.
Però més enllà de les problemàtiques purament cine-
gètiques, el repte principal del sector segueix essent el 
de compartir de manera f luïda el territori amb la resta 
d ’usuaris, i de canviar una percepció social cada cop 
més negativa de la caça, arran dels atacs constants de 
les organitzacions animalistes. Sense estratègia del 
sector, i amb unes federacions disfuncionals, les pers-
pectives desgraciadament no són bones. Recau en ca-
dascun de nosaltres i en les nostres societats en l ’àmbit 
comarcal fer pedagogia i explicar el que és i el que no 
és la caça .

DENIS BOGLIO – SOLSONA
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El passat dissabte 7 d’abril es va celebrar l’assemblea general 
de l’Associació RASTREJADORS a les instal·lacions de l’Hotel 
la Pedra de Conill (Pujalt) ubicat a l’Alta Anoia i regentat per 
Jaume Mas, un dels socis fundadors.

Si una cosa es va posar de manifest en l’assemblea, és la 
capacitat de dur a terme diverses accions tan importants 
com la formació i jornades pràctiques de rastreig gràcies a 
l’empenta i capacitat dels integrants de RASTREJADORS. Per 
incentivar l’adhesió a l’associació, a l’assemblea es va aprovar 
una rebaixa de la quota de soci.
 
L’assemblea va servir també per renovar la Junta, de manera 
que José Ignacio Cenizo va passar el relleu a Josep Maria Isern 
Yeste en una votació unànime. Es va fer també una menció 
especial als membres de la Junta sortint, Miquel Serra, Joan 
Francesc Gutiérrez i Miguel Ángel Pérez i es va acordar fer-los 

un reconeixement com a gratificació per la seva gran tasca 
desinteressada durant tot aquest temps. 
Isern ha concretat que els pròxims actes que prepara 
l’associació seran l’organització d’un curs de rastreig i la 
preparació d’una prova de nivell per a futurs rastrejadors. De 
fet, un dels objectius amb què treballa sempre RASTREJADORS 
és la programació de cursos de qualitat anuals per formar i 
captar nous equips de rastreig. L’associació també serà present 
a Girocaça per donar suport a l’acte de rastreig en el qual hi 
participarà Ignasi Dalmases i a la Fira del Caçador de Tàrrega.

L’Associació RASTREJADORS fa una crida a tots els amants 
del gos de rastre de sang a adherir-se a l’entitat (telèfon de 
contacte 667 00 00 40) i a participar desinteressadament en 
l’ampliació del registre de rastrejos omplint el formulari web 
que disposa l’associació, per a cada rastreig que es dugui a 
terme.

EDUARD MELERO – CARDONA

Caça news

RASTREJADORS segueix apostant per promoure la 
formació de qualitat adreçada als equips de rastreig
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    FIRA DEL CAÇADOR DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 

Hi trobaràs moltes activitats! Recorreguts de caça, falconeria, 
exposicions, desfilada canina, curs de seguretat, carpa amb simulador, 

tir amb arc, concurs de gossos de mostra (caça pràctica), etc.

V

Servei de bar

Contacte: Cándido Pérez – 659 206 940 – candidoperez1958@gmail.com; jordicasadogarriga@gmail.com 

Inscripcions: Rosa 660 741 033 – 659 036 401 – perezrabat@hotmail.com 

Data
excepcional

Properes edicions últim diumenge de juny

 

Enguany la fira es 
celebra el 17 de juny, i 
no el darrer diumenge 
de juny com cada any 
perquè aquest any 
coincideix amb la 
festivitat de Sant Joan.
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Especial Ordre de vedes 2018-2019.

CAÇA MENOR TEMPORADA 2018 - 2019

Caça menor en general
Inici de període Fi període

14 Octubre 3 Febrer

Previsions singulars

Perdiu roja 14 Octubre 6 Gener

Perdiu xerra
(prohibit caçar al lliure) 14 Octubre 23 Desembre Obligatori tenir el carnet de captures

Màxim 2 exemplars per caçador i dia

Fredeluga 14 Octubre 20 Gener

Becada 14 Octubre 3 Febrer Voluntari tenir el carnet de captures
Màxim 3 exemplars per caçador i dia

Tórtora comuna 14 Octubre 3 Febrer Màxim 8 exemplars per caçador i dia

Guatlla 14 Octubre 3 Febrer Màxim 20 exemplars per caçador i dia

Fotja 14 Octubre 24 Febrer

Guineu 2 Setembre 31 Març

Terrenys cinegètics d’aprofitament comú

• Els dies hàbils són els diumenges i festius no locals.
• Falconeria: també dijous i dissabtes.
• El nombre màxim de captures del conjunt de becada, perdiu roja i llebre és de 2 per caçador i dia.
• No és permesa la caça del tord comú, tord ala roig, estornell vulgar, griva i griva cerdana a les comarques de les Terres de l’Ebre en zones lliures limítrofs 

amb la RNC dels Ports.

Terrenys cinegètics de règim especial

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

Previsions específiques de cràcter territorial 2018 - 2019

Inici de període Fi període Territori Limitacions

Lleida

Conill

14 Octubre 21 Abril Garrigues, Pla d’Urgell, Urgell 
i Segrià

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

Autoritzacions excepcionals 
dels Serveis Territorials 
del DARP a Lleida, per ús 
de fura, gos i escopeta o 
falconeria

Tarragona

Tudó 1 Octubre 30 Novembre

T-10.123 (La Budallera) T-10.327 
(Mas Cusidó) T-10.262 (Mas 
Grimau) T-10.127, T-10.352 i 
T-10.353 (Coll Balaguer)

Sense limitacions de dies 
hàbils, en passos tradicionals 
des de llocs fixos

Conill 1 Juliol 31 Agost
Alt Camp, Baix Camp, Tarra-
gonès i Baix
Penedès

Autoritzacions excepcionals 
dels Serveis Territorials del 
DARP a Tarragona, per ús de
fura, gos i escopeta o 
falconeria

Terres de l’Ebre

Ànec coll verd
Becadell Comú 14 Octubre 3 Març

Fotja

L’aprofitament serà determi-
nat pel director dels Serveis 
Territorials del DARP,  a 
proposta de la secció dels 
SSTT amb informe previ del 
PN del Delta de l’Ebre

Tudó 1 Octubre 30 Novembre

T-10.104 (Les Forques) T-10.150 
(Puig Moltó) T-10.281 (Coll del 
Camp, Coll de les Canals i 
Barranc de les Valls)

Sense limitacions de dies 
hàbils, en passos
tradicionals des de llocs fixos

Conill 1 Juliol 31 Agost Baix Ebre i Montsià

Autoritzacions excepcionals 
dels Serveis Territorials del 
DARP a les Terres de l’Ebre, 
per ús de fura, gos i escopeta 
o falconeria

El dia 7 d’abril va sortir publicada la Resolució 4 d’abril de 
2018, per la qual es fixen les espècies objecte d’aprofitament 
cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per 
a la temporada 2018-2019 en tot el territori de Catalunya.
La Resolució arriba amb un retard especial; de fet, els úl-
tims anys ja es publicava a pocs dies de l’inici de temporada 

de caça del cabirol, però aquest any, malgrat que s’esperava 
que la demora es reduís, els caçadors han mantingut el ne-
guit fins que n’han vist la llum a tan sols un dia de l’obertura 
de la cacera del cabirol.
BONA TEMPORADA A TOTHOM, seguretat, salut i caça!
Adjuntem quadres resums:

Caça news
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MITJA VEDA TEMPORADA 2018 - 2019
En terrenys cinegètics de règim especial que ho tinguin aprovat en el  seu pla tècnic de gestió cinegètica

Espècies: guatlla, tòrtora, tudó, colom roquer incloses les varietats domèstiques i híbrids, garsa, estornell vulgar,
gavina riallera, gavià de potes grogues i guineu

Comarques Inici període Fi període Dies hàbils

Barcelona i Catalunya
Central (llevat comarca
Solsonès)

19, 26 i 29 Agost
2 Setembre

Girona 19 Agost 9 Setembre Dijous, diumenges i festius no locals

Lleida i comarca del Solsonès 15 Agost 11 Setembre Dijous, dissabtes, diumenges i festius

Tarragona 19 i 26 Agost - 2 i 9 Setembre

CAÇA MAJOR TEMPORADA 2018 - 2019

A TOT EL TERRITORI CATALÀ

Espècie Inici període Fi període Dies hàbils

Porc senglar 2 Setembre 2018 31 Març 2019

De juny a l’1 de setembre només quan
puguin causar danys o perjudicar les
persones, la ramaderia, l’agricultura, el
forest o la caça comunicant-ho al
formulari web del DARP
https://goo.gl/rMssMV

Mufló i Daina 2 Setembre 2018 31 Març 2019

Àrees privades i locals de caça

Espècie Inici període Fi període Sexe Modalitat

Isard
14 Octubre 2018 31 Gener 2019 Ambdós sexes Acostament

1 Març 2019 15 Maig 2019 Mascles Acostament

Cabra salvatge
14 Octubre 2018 6 Gener 2019 Ambdós sexes Acostament

1 Març 2019 31 Maig 2019 Mascles Acostament

Cérvol
9 Setembre 2018 14 Octubre 2018 Mascles Acostament

15 Octubre 2018 24 Febrer 2019 Ambdós sexes Qualsevol

Cabirol

8 Abril 2018 12 Agost 2018 Mascles ♂ Aguait/Acostament

2 Setembre 2018 28 Octubre 2018 Ambdós sexes Qualsevol

6 Gener 2019 24 Febrer 2019 Femelles Qualsevol

Zones d’aprofitament comú (lliures)

Del 2 de setembre al 31 de març, en els terrenys cinegètics d’aprofitament comú més grans de 200ha, per a batudes de porc senglar, mufló i la daina, els dies 
hàbils són els diumenges i festius.

Del 2 de setembre al 31 de març, en els terrenys cinegètics d’aprofitament comú de 25ha a 200ha, NOMÉS podran fer batudes del senglar, mufló i daina, els 
caçadors de les àrees privades limítrofes a aquests terrenys qualsevol dia de la setmana.

Reserves nacionals de caça, reserves de caça i zones de caça controlada

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

Mesures especials

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

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

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

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

Aquests quadres són un resum i s'aconsella la lectura amb detall de la Resolució completa.
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Ĺ Assemblea de la Federació Catalana de Caça tindrà lloc 
el 5 de maig al Món Sant Benet de Sant Fruitós de Bages 
(Barcelona). Les Assemblees Generals són itinerants per 
acord en una assemblea fa 5 anys. D’aquesta manera el 
compromís adquirit d’apropar la Federació Catalana de 

Caça als caçadors de cada província ja fa quatre anys que 
es compleix (Lleida, Girona, Terres de l’Ebre, Tarragona). És 
per aquest motiu que enguany es celebrarà a la província de 
Barcelona, concretament al Món Sant Benet de Sant Fruitós 
de Bages, el dissabte 5 de maig.

Espai federat

Junta Directiva de la Territorial de Girona 
de la Federació Catalana de Caça

• Josep Blanquera Cabarrocas - President
• Gonçal Pujol Gonzalo- Vicepresident 1R
• Manel Pulido Alvarez – Vicepresident 2N
• Toni Bosacoma Fontanella- Secretari
• Ferran Obiols Boix- Tresorer
• Xavier Oliveras Teixidor- Vocal
• Antoni Quer Puignau – Vocal
• Dani Terrades Estañol - Vocal

Assemblea FCC

Tarragona

Girona

El passat 29 de setembre, la 
Junta General Extraordinària 
de la Representació Territorial 
de Caça a Girona de la FCC va 
convocar eleccions a Presi-
dent i Junta Directiva i el 30 
d’octubre, el president de la 

Federació Catalana de Caça, 
Sergio Sánchez va anunciar 
la única candidatura com a 
guanyadora de les eleccions. 

Aquesta és la nova Junta Di-
rectiva:
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Girocaça 2018

Veu la llum el cartell i programa de la 4a edició de Girocaça, la fira del món de la caça i la natura de Girona, que tindrà lloc 
a Santa Cristina d’Aro (Baix Empordà) el pròxim 26 de maig de 2018. 
Com ja és habitual la Fira tindrà lloc a l’Espai Riudaura, just davant del teatre municipal de Santa Cristina d’Aro. Cal des-
tacar el gran nombre d’activitats, expositors, xerrades i exhibicions que es donaran a terme durant el transcurs de la Fira.

Les xerrades i exhibicions es duran 
a terme a la carpa d’interpretació de 
modalitats i disciplines aplicades a la 
caça i als concursos, al local de plens 
de l ’Ajuntament i al camp d’exhibi-
cions situat al darrere de la zona es-
portiva de la vila, C, A, ZE.

Xerrades i exhibicions

Ignasi Dalmases i l’Associació Ras-
trejadors de Catalunya. Xerrada 
d’introducció als gossos de sang. Ho-
rari: 08.15-08.45 (C). Zona DEL RIU 
Riudaura.
Associació Caçadors Arquers de Gi-
rona. Introducció a l ’arqueria. Manel 
Serge Lecocq. Horari: 09,15-09.45 (C). 
Pràctiques de tir en la zona del riu 
Riudaura, oberta tota la jornada.
Ignacio Ariza, (Retreviers de Enan-
zo). Bases en l’ensinistrament de 
gossos de lloc fic o portadors. Horari: 
10.00-10.15 (C). Exhibició: 10.30-11.00. 
Zona del riu Riudaura. A la tarda ex-
hibició als camps de darrera a la zona 

esportiva a partir de les 17 hores. (ZE).
CCB Club Caçadors de Becada (de-
legació de Catalunya). Normativa 
Màster CCB. Gossos de mostra per la 
Becada. Jordi Barbeta, jutge del CCB. 
Horari: 10.30 a la sala de plens de 
l ’ajuntament de Santa Cristina d’Aro 
(A).
Mariola Rafart. 5 cèntims de les mo-
dalitats amb gos de mostra Sant Hu-
bert i Caça pràctica. Horari: 11.15-11.45 
(C). Exhibició als camps de darrera la 
zona esportiva a partir de les 17 hores 
(ZE).
Manuel Teijeira. Ensinistrador i jut-
ge caní. La gran búsqueda, aspectes 
generals i reports. Selecció i ensi-
nistrament dels gossos de concurs. 
Horari: 12.00-12.30 (C). Exhibició als 
camps de darrera la zona esportiva a 
partir de les 17 hores (ZE).
Falconers de Catalunya. Introducció 
i interpretació als rapinyaires. Hora-
ri: 12.45-13.15 (C). Exhibició als camps 
de darrera la zona esportiva a partir 
de les 17 hores (ZE).

Programa de la fira:

07:00h Instal·lació de les parades 
dels expositors i entrada de gossos.
08:00h Inauguració de la fira
10:00h à Exposició canina mono-
gràfica del Beagle. Organitzada 
pel Club Español del Beagle, Beagle 
Harrier i Harrier.
10:00h à Trobada de Colles Sengla-
neres de la demarcació de Girona. 
Lloc: Teatre Municipal.
14:30h à Dinar de Germanor, (ama-
nida, arròs a la cassola, pollastre a 
la brasa amb patates xips, postres, 
aigua i vi). Lloc: Teatre Municipal. 
17:00h a 20.00h à Exhibicions als 
camps de darrera la zona esporti-
va. (Sant Hubert, Gran Búsqueda, 
Retrievers, Falconers)
18:00h à Cloenda de la fira en l ’es-
pai Riudaura.
20:30h à Cloenda de la fira en l ’es-
pai d’exhibicions de la zona espor-
tiva.
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A quina edat vas començar a caçar?
Als 10 anys acompanyant el meu pare i 
als 12 anys ja portava una escopeta del 
calibre 28.

Quina és la modalitat que més t’agrada?
És molt difícil respondre aquesta pre-
gunta perquè m’agraden totes les mo-
dalitats de caça. Ara bé, si he de triar-ne 
una avui, amb la meva edat i experiència 
escullo la caça per acostament.

Tens gossos? Quines races? 
Sí. Una quarantena. De totes les races. No 
tinc preferència per cap. Crec més amb la 
qualitat innata i l’efectivitat de cada gos.

Quan vas decidir vincular-te a la Fede-
ració? Per què? 
Quan el senyor Ramon Mayench Cal-
vet expresident de la Federació de Caça 
de Lleida em va proposar entrar com a 
membre de la junta directiva fa uns vint 
anys. Crec que per la meva manera de ser, 
caçador, pagès i president d’una societat 
de caçadors podia aportar coses positi-
ves a l’esport de la caça.

Quants anys fa que exerceixes de presi-
dent?
Exactament 6 anys.

Per què animaries als caçadors a fede-
rar-se? 
Perquè puguin col·laborar amb l’única 
entitat que representa i defensa la caça 
davant les retallades de l’administració 
de la Generalitat de Catalunya. Els caça-
dors no federats cacen gràcies al fet que 
nosaltres defensem els períodes hàbils i 
les espècies cinegètiques.

Quantes societats i caçadors hi ha a la 
província de Lleida?  
Al voltant de 215 societats i més de 6.400 
caçadors federats.

Quina modalitat de caça és la més prac-
ticada a Lleida? La caça del senglar amb 
batuda i la caça del conill de bosc, bàsica-
ment per la sobrepoblació i per reduir els 
danys a l’agricultura.

Compteu amb 3 fires a la vostra província 
i teniu la sort de tenir, entre elles, la fira de 
caça més gran de Catalunya, la de Tàrre-
ga. De quina manera hi col·laboreu? 

En fem difusió i animem els federats a 
participar-hi. També col·laborem amb 
l’organització. L’ any passat vam orga-
nitzar conjuntament amb Fira Tàrrega i 
Societat de Caçadors de Tàrrega i Comar-
ca un curs de seguretat en les batudes 
de caça major molt interessant impartit 
pel professor de dret de la Universitat 
de València, Sr. Albert Ituren, el qual va 
agradar molt als nostres associats i visi-
tants de la fira. Apostem clarament per 
potenciar les fires de caça i continuarem 
en la mateixa dinàmica.

Les competicions són de les activitats 
més presents a les federacions. Teniu 
bons competidors?
Les competicions les hem de cuidar molt 
perquè són el mirall de la nostra activi-
tat. A Lleida hi ha molta participació en 
totes les modalitats esportives.

La imatge del caçador sembla que conti-
nua essent mal vista per bona part de la 
societat, quines accions teniu previstes 
fer des de la Territorial de Lleida? Vol-
dríem entrar a les escoles per informar i 
ensenyar la nostra activitat i l’esperit del 
caçador, però no aconseguim que ens ce-
deixin el temps dels escolars.

Les despeses de la caça cada cop són més 
altes. S’ha pensat en alguna compensa-
ció per als caçadors quan aquests, en 
lloc de caçar com a oci, o fan per a con-
trolar sobrepoblacions i fora de tempo-
rada? 
Hem demanat a l’administració que ex-
pedeixi una llicència gratuïta per a la 
caça del senglar i conills per danys, però 
de moment no hem obtingut res positiu.

Quin és el principal problema amb què 
s’enfronta el caçador del segle XXI?
Els partits animalistes, les abundats po-
blacions de determinades espècies i cada 
cop menys caçadors perquè no hi ha re-
lleu generacional. Ens atorguen una molt 
mala imatge.

Com veu el futur de la caça? 
Si no canvia molt, en breu es caçarà per 
obligació i de manera professional.

La relació amb el cos d’Agents Rurals ha 
canviat després de la desgràcia d’Aspa? 

En el marc de la Federació, a Lleida no ha 
canviat gens.

Aprofita la carn de caça? Cada cop 
hi ha més tones de carn.
La gran majoria sí. La que no puc 
consumir la dono als meus gossos i 
la que genera la societat de caçadors 
que presideixo la venem.

La relació amb l’administració ha 
de ser cordial, però és efectiva? Es-
colten i fan cas a la Territorial?
Cordial i efectiva a Lleida. A Barce-
lona, ni ens escolten ni ens fan cas.

El col·lectiu de gossers fa temps que 
reclama poder disposar de parcs 
d’entrenament per a gossos de 
caça. Treballareu des de la Federa-
ció per aconseguir-ho per facilitar 
la tramitació dels nuclis zoològics?
Els gossos de caça menor ja disposen 
de zones d’entrenament a les seves 
àrees de caça. Des de la Federació 
els ajudem a gestionar-ho. El tema 
dels tancats per als gossos de caça 
major no el contempla la normativa 
vigent a Catalunya. La normativa 
per a nuclis zoològics no està cla-
ra. No s’han fet bé els deures des de 
l ’administració.

Junta Directiva 2017-2020 

Jaume Teixidó Camí   Salvador España Rechi 
President      Secretari   

Josep Prat Gassó    Manel Visen Joaniquet  Andreu Orrit Estany 
Vicepresident 1r     Vicepresident 2n    Tresorer  

Angel Vilanova Ros    Juan Osuna Giménez   Antonio Novau Miret 
Vocal      Vocal     Vocal 

Eduard Martínez Alarcon   Jaume Argerich Prat   Albert Mayench Cots 
Vocal      Vocal     Vocal 

Xavier Robinat Felip  Miquel Bargalló Carulla  Josep Ma Ricart Domènech 
Adjunt    Adjunt     Adjunt 

Espai federat

Entrevista a Jaume Teixidó Camí, President de la Territorial 
de Lleida de la Federació Catalana de Caça

Lleida
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Junta Directiva 2017 - 2020

Jaume Teixidó Camí
President

Manel Visen Joaniquet
Vicepresident 2n

Joan Osuna Giménez
Vocal

Jaume Argerich Prat
Vocal

Miquel Bargalló Carulla
Adjunt

Salvador España Rechi
Secretari

Andreu Orrit Estany
Tresorer

Antonio Novau Miret
Vocal

Albert Mayench Cots
Vocal

Josep Mª Ricart Domènech
Adjunt

Josep Prat Gassó
Vicepresident 1r

Angel Vilanova Ros
Vocal

Eduard Martínez Alarcon
Vocal

Xavier Robinat Felip
Adjunt
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Per Albert Pou Vilaró
Enginyer Tècnic Forestal
Fotos: Jose Cervera i Sergi Esteve

Origen: espanyol

CA EIVISSENC

Els orígens del podenc eivissenc o ca 
d’Eivissa ja apareixen l’any 3.400 a. C., a 
l’antic Egipte, a la tomba d’Emaka (faraó 
de la primera dinastia) amb pintures que 
contenien unes escenes de caça d’antílops 
a les planures del riu Nil. També figura en 
d’altres representacions, com per exemple 
a la tomba del faraó Tutankhamon o en 
estàtues de bronze d’art celtibèric. 

Podenc 
eivissenc

Rastrejant  
la genètica!



15Cinegeticat 15Cinegeticat

Aquest tipus de gos representat en pintures i escul-
tures, sembla que és el focus de tot un grup de gos-
sos semblants, estesos per les illes del Mediterrani 
occidental, per la península ibèrica tant a Espanya 
com a Portugal i les Illes Canàries. Potser la disse-
minació de la raça la van provocar el fenicis o els 
cartaginesos o el mateixos Romans, però d’això ja 
fa cents d’anys i les influències que van rebre van 
anar conformant la raça tal com la coneixem avui 
en dia. Per això és diferencien d’altres races del ma-
teix tronc i origen.

Aquesta raça és originària de les Illes de Mallorca, 
Eivissa, Menorca i Formentera, i és abundant a Ca-
talunya, Valencia, Rosselló i Provença. El 15 de febrer 
de l’any 1911 es va inscriure un podenc en el L.O.E. 
amb el número 24 del qual alguns autors diuen que 
és el primer ca eivissenc registrat. Posteriorment ja 
es van anar registrant més exemplars fins arribar 
avui en dia que trobem la raça estesa pel territori. 
És una de les races espanyoles més emblemàtiques 
i tenim el deure de conservar la seva puresa com un 
preciós record que s’ha mantingut per la seva utili-
tat i bellesa.

Té una aparença característica que el classifica 
molt bé pel seu tipus de caça, presenta un cap i el 
cos allargat i esvelt, d’aspecte sec i amb el cap més 
petit que el cos. Orelles sempre rígides dirigides en-
davant, amb una cua llarga i alegre, amb un pelat-
ge que pot ser llis, dur o llarg, i la coloració prefe-
rentment blanc i vermell, unicolor blanc i vermell, 
encara que també s’admet el color “alleonat”. Té un 
caminar trotant com si estigués flotant en l’aire, 
un galop molt ràpid que dona una sensació de gran 
agilitat i una alçada considerable que va des de les 
femelles amb 60 centímetres fins als mascles amb 
72 centímetres, que els permet saltar per sobre dels 
matolls i així poder caçar a vista i oïda.

Utilitzat majoritàriament per a la caça del conill 
sense escopeta, tot i que també és utilitzat amb es-
copeta per al conill i d’altres (darrerament per a la 
caça del senglar). Busca meticulosament per tot el 
bosc, pam a pam, i quan un troba un conill es queda 
immòbil amb una postura característica, amb el cap 
apuntant a la peça i movent la cua en forma de molí. 
Posteriorment, aixeca la peça i els altres tallen per 
davant seu per poder capturar el conill, però si no és 
així, comença la persecució. És un gos que li agra-
da molt caçar en equip i s’ajuda sempre per com-
plir l’objectiu. El podenc eivissenc és un caçador per 
excel·lència i la caça i la seva especialització l’han 
convertit en l’animal que tots nosaltres coneixem.

Text: Associació Espanyola per al foment de la raça 
Podenc eivissenc (Ca Eivissenc).

El Ca Eivissenc s'utilitza 
tradicionalment per a la caça 
del conill, però últimament 
també pel senglar. És meticulós 
i li encanta caçar en equip.
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Rastrejant la genètica | Ca Eivissenc 

L’entrevista del mes
Xavi Martínez Bayarri, 19 anys

Xavi Martínez Bayarri, de 19 anys, és fill d’Alcanar (Montsià), 
té la raça Podenc eivissenc des de fa 5 anys i els primers exem-
plars els va adquirir a Eivissa. Després va anar ampliant la 
canilla a través d‘un criador d’Eivissa de la línia Toni Mari 
“Sendic”, fins arribar avui en dia amb un total de 8 exemplars 
adults i 2 cadells. Caça el conill a dent (sense escopeta).

Per què un gos de raça i no un 
gos creuat?
Per no perdre la línia del podenc eivissenc i les seves 
característiques morfològiques.

Com vas conèixer aquesta raça?
Quan era petit anava a les fires de caça i venien de 
les Illes Balears caçadors d’allí a fer exhibicions amb 
els seus equips de cans.

Per què has triat el podenc ei-
vissec?
És una raça molt intel·ligent, són gossos creguts i a 
l’hora de caçar tenen molt olfacte i oïda. 

Descriu la manera que tenen de 
caçar.
Tenen una manera de caçar en grup, s’ajuden i es 
col·loquen de manera que el conill no tingui escapa-
tòria.

Com milloraries, si s’escau, la 
genètica dels teus gossos?
Per al terreny que jo caço, busco gossos no molt 
grans perquè no s’embrossin i siguin més caçadors.

A quina edat i com inicies els 
cadells?
Aproximadament als 5 mesos quan ja tenen sufi-
cient força per poder seguir els altres.
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Com ha de ser el teu equip de gossos 
preferit?
A mi el que m’agrada és que sobretot siguin tots iguals i de 
la mateixa línia i després que cacin en equip per a poder de-
fensar bé el conill, sobretot han d’anar molt agrupats i aprop 
perquè quan un ca senyala el conill tots puguin rodejar-lo 
ràpid.

Creus que han d’anar lligades la mor-
fologia i la qualitat de caça del gos?
És contradictori intentar separar el treball de la morfologia, 
perquè com més perfecte sigui un gos, sempre d’acord amb 
l’estàndard, millor preparat estarà per complir el seu treball.

Digues defectes i virtuts 
de la raça.
Defectes n’hi ha molts perquè els poden pas-
sar moltes coses, es poden perdre, agafar 
alguna malaltia o fer-se mal. Virtuts moltes 
perquè et donen moltes alegries sobretot els 
cadells quan aprenen a caçar i fan algun 
detall i tota la feina que donen quan vas a 
caçar i veus que tot el que fan val la pena.

Ets d’alguna Associació, 
Club, Federació... i en què 
et beneficia?
Vaig als campionats de l’Associació de Cria-
dors de Ca Eivissenc, on ens ajuntem moltes 
colles de caçadors de podencs eivissencs de 
tot Espanya i fas moltes amistats i gaudim 
del que ens agrada.

Si haguessis de triar una 
altra raça, quina tindries i 
per què?
Jo sempre triaria els podencs eivissencs, des 
que els vaig veure actuar em van enamorar 
perquè són els mes espectaculars caçant i 
és animal contra animal; s’ho treballen tot 
ells i defensen tots el conills per poder cap-
turar-los a dent.

Sabies que... 
és una de les races més 
antigues i primitives que  
existeixen avui en dia?

El Podenc Eivissenc 
o Ca d’Eivissa és 
un caçador per ex-
cel·lència que uti-
litza tots els seus 
sentits, vista, oïda i 
olfacte, acompanyat 
d’un físic verdadera-
ment d’atleta, 
tot això al servei de 
la caça.
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Club del Porcelana

ÈXIT ABSOLUT  I QUALITAT DE 
GOSSOS AIXECANT SENGLARS 
I LLEBRES EN LES SEVES
RESPECTIVES PROVES

Les proves de treball per a gossos de rastre sobre senglar i 
llebre van ser organitzades pel CLUB DEL PORCELANA 
i la Colla Astronautes i tots els seus col·laboradors (FCC, 
Federació Territorial de Girona, Ajuntament de Folgueroles i 
Viladrau, Societat de caçadors de Cassà de la Selva, Armeria 
l’Isard i MSCN Caça).

• Quan es tanca l’edició encara no s’ha celebrat la prova 
de treball de Viladrau (21 i 22 d’abril).

PROVA DE TREBALL PER A GOSSOS DE RASTRE SOBRE LLEBRE, CASSÀ DE LA SELVA. 
17 I 18 DE MARÇ.

PROVA DE TREBALL PER A GOSSOS DE RASTRE SOBRE SENGLAR,CASSÀ DE LA SELVA. 
2,3 I 4 DE MARÇ DE 2018.

L’equip d’Ariegoise i Porcellana 
de’n Kiku Arnau

L’equip d’Anglo Francès d’Alex 
Castell i David Pla

L’equip de Gran Gascó d’Alexandre 
Tissandier i Sylvain Ragain

L'equip de Briquet Vendéen 
de Gil Dominique

L’equip de Porcellana de Jordi 
Almeda

L’equip de Brunos de Jura de Luis 
Mantiñan

L’equip de Grifó Blau de Gascunya 
de Pablo Vazquez

L’equip de Grifó Nivernés d’Oliver 
Gauthier

L’equip de Porcellana d’en Malibas

L’equip de Beagle de Raul CarnesL’equip de Sabueso Español de l’Albert 
Turró i en Joaquim Ferrusola

L’equip de Sabueso Español d’en Marc 
Taribó i Miquel Salas

L’equip de Basset Blau de Gascunya 
de Jordi Taulina

L’equip de Basset Fauve de Bretagna 
d’en Francesc Domingo
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Salut animal

Pestivirus en l’isard pirinenc

Aquest 2018 es compleixen 17 anys des de la detecció dels 
primers casos de mortalitat de l’isard pirinenc associats al 
Pestivirus. Durant aquest temps, nombrosos estudis han 
aprofundit en el comportament d’aquesta malaltia al llarg 
de la cadena pirinenca, identificat els factors que modulen 
el seu impacte en els isards i proporcionat informació per a 
la gestió de la malaltia en les poblacions salvatges. Aquest 
article pretén donar una imatge general de la situació actual 
sobre el coneixement adquirit de les infeccions per Pestivirus 
en l’isard pirinenc i l’estat de les poblacions.

Per Andreu Colom-Cadena; Ignasi Marco;
Oscar Cabezón; Roser Velarde; Santiago Lavín.
SEFaS
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Què és el Pestivirus i com actua? 
Tot i que de manera genèrica es parla sovint de la infecció per 
Pestivirus, aquest és el nom d’un gènere de virus que inclou diver-
ses espècies. Dins d’aquest grup, el virus concret que ha causat 
les altes mortalitats en l’isard pirinenc és el Virus de la Malaltia 
de la Frontera o Border Disease Virus (BDV). Fins al moment de 
constatar l’efecte que tenia aquest virus en l’isard, el BDV era co-
negut principalment com un agent abortiu del bestiar domèstic. 
Aquest infecta majorment ovelles, es distribueix àmpliament pel 
món i sovint és una preocupació menor dins la cabanya ovina. 

Històricament, només hi ha dos episodis registrats en els quals 
el BDV ha causat mortalitats altes en un ramat d’ovelles. De la 
mateixa manera, s’ha descrit la presència de Pestivirus en moltes 
espècies de fauna salvatge, sense que les infeccions fossin nega-
tives pels animals o amb un impacte semblant a les infeccions 
d’oví; fins al 2001 al Pirineu mai s’havia descrit que aquest virus 
pogués causar brots de mortalitat en ungulats salvatges. Una 
de les dianes principals dels Pestivirus són els glòbuls blancs, 
responsables en gran part de la defensa de l’organisme davant 
d’agents externs. La infecció per BDV, doncs, causa una immuno-
supressió que fa que els animals siguin més susceptibles de patir 
altres infeccions. Per això, en el cas de l’isard, la causa final de 
la mort en molts casos és deguda a infeccions secundàries, prin-
cipalment a pneumònies bacterianes. Un procés destacable en 
la infecció per BDV en l’isard és l’aparició de signes neurològics; 
això és degut al fet que el virus arriba a infectar el cervell i pro-

voca una encefalitis. Molts dels animals malalts trobats al camp 
presentaven alteracions de comportament, amb la pèrdua de por 
als humans. És probable que aquest fet confongués alguns obser-
vadors, els quals parlaven que havien vist animals cecs, fet més 
relacionat amb les lesions oculars d’una altra malaltia comuna 
en l’isard, la queratoconjuntivitis infecciosa. Els animals en fases 
avançades de la malaltia presenten també lesions cutànies amb 
pèrdua de pèl en algunes zones i enfosquiment del color de la pell 
(Figura 1). Aquestes lesions poden ser localitzades a la base de les 
orelles, al voltant dels ulls i la zona nasal, o en alguns casos es 
poden estendre per la totalitat del cos de l’animal. La transmissió 
del virus entre individus necessita el contacte directe entre ells, 
ja que el virus es troba en majors concentracions en els fluids na-
sals i orals i té una supervivència curta en el medi.   

Evolució històrica
A finals d’hivern del 2001, a la Reserva Nacional de Caça d’Alt Pa-
llars, van començar a aparèixer isards morts o amb símptomes 
greus mai vistos en aquesta espècie. Durant els prop de dos anys 
que va durar aquest primer brot de la malaltia s’estima que va 
disminuir en un 42% la població d’isards de la reserva (Figura 2). 
Aquest fet va posar en alerta la comunitat científica la qual va 
identificar el Pestivirus com a l’agent responsable de la malaltia. 
Mentrestant, a la vessant francesa van començar a aparèixer els 
primers casos al 2002. Des d’aquest moment els brots de mortali-
tat en l’isard es van anar succeint al llarg del Pirineu català i van 
arribar a causar pèrdues de fins el 86% de la població d’isards, 
com va ser el cas de la Reserva Nacional de Caça de Cerdanya-Alt 
Urgell l’any 2005. En les àrees on es detectaven els brots, la caça 
es va interrompre durant llargs períodes de temps. El 2011 es van 
descriure els primers brots de mortalitat a la Reserva Nacional 
de Caça aragonesa de Benasque; així es va observar un avanç 
de la malaltia en direcció cap a l’oest dels Pirineus, tant a la ves-
sant espanyola com la francesa. Inesperadament, a l’extrem més 
oriental del Pirineu, la població d’isards de la Reserva Nacional 
de Caça de Freser-Setcases no ha presentat cap brot de mortali-
tat fins el dia d’avui i només hi ha descrit un cas clínic a la reserva.

Estudis retrospectius de mostres d’isard de tot el Pirineu han re-
velat que el Pestivirus estava present en moltes poblacions des 
de principis de la dècada dels anys 90, però sense registrar-se 
mortalitat fins l’any 2001. Curiosament, el primer virus aïllat 
es remunta a una mostra de 1996 procedent de la RNC de Fre-
ser-Setcases.

Origen i diversitat
Com dèiem, el Pestivirus ha estat present almenys des de principi 
dels anys 90 en les poblacions d’isard; així doncs, què és el que 
va fer que de cop esdevingués un virus tan devastador per als 
isards? El fet més probable és que es degui a una mutació del ma-
terial genètic del virus i que, a partir d’un virus que inicialment 
no causava malaltia, s’hagués transformat per aquesta mutació 
en un virus extremadament patogen només per a l’isard. Tot i 
que parlem del BDV, existeixen moltes variants genètiques del 
mateix virus. La soca, és un dels termes utilitzats per referir-nos 
a aquesta diversitat dins una espècie vírica. Així doncs, durant 
aquests anys d’estudi (Figura 3) s’ha pogut veure que al Pirineu 
circulen diverses soques de BDV en les poblacions d’isard. Re-
centment, un estudi proposava que l’origen de les soques de BDV 
en l’isard es devia a una transmissió del virus per part d’una 

Figura 1: Els isards en les fases més avançades de la malaltia causa-
da pel BDV presenten una visible alopècia generalitzada, amb enfos-
quiment de la pell, signes neurològics i una mala condició corporal. 
Foto: Ignasi Marco.

El factor que sembla que determina 
més l’efecte de les infeccions per 
Pestivirus en l’isard pirinenc és la 
diversitat de soques.
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ovella a l’isard, la qual posteriorment va anar mutant i es va dis-
tribuir per tot el Pirineu. Tot i que aquest és un fet més que plau-
sible, no seria correcte assenyalar el bestiar oví com a culpable 
de les infeccions en l’isard. Els estudis de presència de Pestivirus 
duts a terme en les poblacions d’isard i en ovelles que compar-
teixen les mateixes àrees de pastura indiquen que la malaltia en 
l’isard és independent de l’ovella, ja que no s’hi ha trobat cap re-
lació amb la presència del virus. No obstant això, la transmissió 
del virus de l’ovella a l’isard, o en sentit invers, pot donar-se de 
forma ocasional. 

Per entendre la implicació en la circulació dels Pestivirus en els 
altres animals salvatges que conviuen amb l’isard, s’ha estudiat 
la presència d’aquest en mufló, daina, cérvol, cabirol, senglar, lle-
bres i marmotes. Tot i que s’ha vist que alguns individus de mu-
fló, cérvol o llebres han estat en contacte amb el virus, aquests 
són només un hoste accidental, sense que la infecció els provoqui 
cap problema i sense que siguin espècies importants en el mante-
niment del virus al Pirineu.  

A banda de l’origen de les primeres infeccions, l’impacte divers 
que té la presència del BDV en les poblacions d’isard és una pre-
gunta cabdal per preveure i gestionar la malaltia. En algunes 
zones com és el cas de les poblacions d’isards de l’Alt Pallars, la 
malaltia ha causat diversos brots de mortalitat i actualment, tot i 

que no s’han detectat grans mortalitats, el virus segueix present 
i la població no recupera el cens anterior a l’aparició de la malal-
tia. Per altra banda, en àrees com Cerdanya-Alt Urgell, sembla 
que la presència de virus és menor i actualment ja s’ha recuperat 
la població a uns nivells que superen els censos previs als dels 
primers casos de mortalitat. Encara més paradigmàtic és el fet 
que més de la meitat de la població d’isards de Freser-Setcases 
hagi estat en contacte amb el virus però que segueixi essent una 
població saludable, amb una de les densitats més altes d’isard de 
tot el Pirineu. 

Per tal d’explicar aquesta variabilitat de presentacions, en un 
entorn tan complex i en una espècie de difícil estudi, la resposta 
sembla que té una naturalesa multifactorial. En aquesta línia, 
les investigacions hipotetitzen en la importància de factors am-

Figura 2. Els anys i percentatges indiquen quan i quin descens de la població d’isard (Rupicapra p. pyrenaica) van suposar els brots associats al 
Pestivirus en cada àrea. També s’observa la distribució de l’isard pirinenc i principals àrees naturals del Pirineu català: 1) ZCC Val d’Aran, 2) ZCC 
Naut Aran, 3) RNC Alt Pallars, 4) PN Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici, 5) RNC Vall de Boí, 6) ZCC Pont de Suert, 7) ZCC Sort, Soriguera, Rialp 
i Tornafort, 8) RNC Boumort, 9) RNC Cerdanya-Alt Urgell, 10) RNC Cadí, 11) RNC Freser-Setcases

Comunicar a les administracions, grups de 
recerca i Agents Rurals l’observació d’animals 
amb lesions, comportaments anormals o morts 
al camp són eines fonamentals per poder obtenir 
una imatge completa del comportament i evolu-
ció de la malaltia.



23Cinegeticat

Figura 3. L’equip del Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge (SEFaS) ha realitzat diversos estudis per seguir l’expansió del Pestivirus al Pirineu. 
Una de les metodologies seguides es basa en la captura, mostreig i marcatge d’isards, principalment a la RNC de Freser-Setcases, en col·laboració 
amb els Cos d’Agents Rurals. Foto: Ignasi Marco.

bientals, de diversitat genètica de les poblacions d’isards, o en la 
importància d’altres patògens que hi puguin estar influint. Fins 
ara, el factor que sembla que determina més l’efecte de les infec-
cions per Pestivirus en l’isard pirinenc és la diversitat de soques. 
Estudis experimentals recents han demostrat que les soques de 
BDV presents en els isards de Freser-Setcases són menys viru-
lentes per als animals, la qual cosa els ocasiona que generin una 
resposta immunològica que els protegeix davant de l’arribada de 
soques més virulentes, com les que van afectar la Reserva Nacio-
nal de Caça de Cadí. Així doncs, les investigacions apunten que la 
presència prèvia d’aquestes soques de Pestivirus poc virulentes 
a Freser-Setcases va tenir un efecte semblant a una vacunació i 
van impedir que l’entrada de les soques virulentes de la resta del 
Pirineu provoquessin una epidèmia a la població.

Tot i que en els últims anys no s’han tornat a detectar grans ca-
sos de mortalitat en l’isard pirinenc, encara queden moltes pre-
guntes per respondre a l’entorn de l’efecte del Pestivirus i enca-
ra hi ha poblacions d’isard que no s’han recuperat. És possible, 
doncs, que aquest sigui un virus que ha vingut per quedar-se i 
amb el qual haurem de conviure. Lluny de dur a terme plans de 
gestió per a erradicar-lo, els esforços de seguiment seran clau per 
gestionar la malaltia i donar suport a la conservació de l’isard. És 
per això que totes les persones que s’apropen a l’hàbitat de l’isard 
poden contribuir de manera valuosa en el seguiment de la malal-

tia. Comunicar a les administracions, grups de recerca i agents 
rurals l’observació d’animals amb lesions, comportaments anor-
mals o morts al camp són eines fonamentals per poder obtenir 
una imatge completa del comportament i evolució de la malaltia. 
La diversitat de soques víriques i la seva gran capacitat per a les 
mutacions poden causar un impacte negatiu de manera sobtada 
a les poblacions d’isard pirinenc, fent del Pestivirus un agent in-
fecciós a seguir d’aprop

Agraïments
Els estudis esmentats en aquest article s’han dut a terme dins del 
marc del seguiment sanitari de la fauna salvatge a Catalunya i 
han estat subvencionats parcialment per la Subdirecció General 
d’Activitats Cinegètiques i Pesca Continental del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia i Alimentació de la Generalitat de Ca-
talunya, i pel Ministeri d’Economia i Competitivitat Espanyol 
(CGL2012-40057-C02-01). Agraïm al Cos d’Agents Rurals, guardes, 
directors i tècnics de les Reserves Nacionals de Caça per la seva 
participació. Agrair també a Josep Gusart Figuls i Rogeli Feixa 
Torres d’Oviatros Slp. La col·laboració de ramaders d’oví inclo-
sos en els estudis en ovelles transhumants, el Conselh Generau 
d’Aran i les societats de caçadors de la Val d’Aran han sigut també 
indispensables per als estudis de Pestivirus al Pirineu. Per acabar, 
volem agrair a particulars que desinteressadament han compar-
tit els seus documents i informació.



Cinegeticat24

Després de 55 anys dedicat a la cacera del senglar 
m’agradaria fer-ne una mica d’història, aprofitant 
aquesta experiència que el temps em dona.

Jo diria que fa 55 anys que pràcticament no hi havia 
colles senglaneres amb l’estructura de les d’avui en 
dia. Aleshores, com que hi havia una densitat tant 
baixa d’animals arreu de Catalunya, ningú ja fos sol 
o en companyia es dedicava exclusivament a la caça 
del senglar.

Generalment, quan en una zona on hi vivien caça-
dors i al matí algú detectava el rastre de pas d’un 
senglar de nit, ho comunicava als caçadors veïns; 
llavors el que podia i li permetia la seva feina es dedi-
cava a seguir el rastre, de la manera que fos: sol, amb 
algun company, amb gos o sense. Si estaven de sort 
i podien localitzar el possible jaç de l’animal, tallant 
el rastre o de qualsevol altra manera, es reunien uns 
quants caçadors, veïns de les masies o del poble, l’en-
voltaven, hi aviaven algun gos que li agradés empai-
tar-los, i l’abatien. Quan això passava era festa major 
i es passejava la víctima per la zona fins al lloc on s’es-
corxava, i trossejava, com si fos una gran desfilada.

A continuació, es repartia la carn entre els que ha-
vien participat a la cacera, intentant que ningú que-
dés sense el seu “tros”.

En anar augmentant el nombre de senglars, aquests 
es van anar establint en zones concretes i ja no eren 
de pas. D’aquesta manera, ja no era extraordinari 
trobar-se un rastre de bon matí. 

També quan es fincaven en terrenys concrets co-
mençaven a fer mal als conreus, i a sobre tenien els 
seus responsables de veïns. Per lluitar contra els 
senglars, i pel fet d’haver desaparegut els conills per 
la mixomatosi, molts dels que els caçaven s’ajunta-
ven per empaitar les bèsties negres i així naixeren 
les primeres colles senglaneres.

Aquestes s’establien en pobles, municipis, o indrets, 
on coincidien uns quants caçadors al voltant d’aque-
ll afeccionat que disposava d’una canilla adient per 
empaitar els porcs senglars.
Al principi, encara amb unes poblacions minses, aba-

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

La caça del senglar
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tre un d’aquets animals no deixava de ser una gran proesa que 
cada colla defensava aferrissadament davant les colles veïnes. 
“Si els gossos eren nostres!, que no!”, perquè els havien girat o 
espantat abans! Tot això es feia per no haver de partir-se la víc-
tima. En aquells moments és quan es valorava la qualitat de les 
colles veïnes. També els mitjans de comunicació, ♂entre caça-
dors♂, eren diferents i limitats. Quant s’escapaven els gossos, sa-
bies cap a quins veïns anaven i també si aquests estaven caçant 
en aquella zona i si senties trets. Alguns t’agafaven els gossos i 
te’ls portaven al capvespre amb mig senglar que et corresponia 
per empaitar-lo els teus gossos, aquests eren els bons veïns, al-
tres et giraven els gossos a cops de roc, garrotades, no deien res 
i es quedaven amb tota la víctima.

El repartiment de la carn es feia equitativament, s’intentava que 
mai cap dels participants a la batuda marxés a casa amb menys 
quantitat de senglar que els altres; que no hi hagués diferència 
entre els trossos o parts, en quantitat o qualitat de carn. 

Per repartir les parts o trossos, es feia de diferents maneres de-
penent de la colla. Es trossejava el senglar en parts força petites, 
segons l’entitat de la víctima i del nombre de participants a la 
batuda. Es feien tants pilots com participants, intentant que en 
cadascun hi hagués carn de totes les parts de l’animal: cuixa, 
espatlla, costellada, etc. Un cop fets els pilots, que se’ls deia 
parts o trossos, es posaven en algun embolcall, se senyalaven 
d’esquena sense que es veiés, i es demanava per a qui era i se li 
entregava. Un altre sistema era posar un tros de paper on hi ha-

via apuntat un número en cada tros, i dins una gorra es posaven 
també papers amb els mateixos números que als trossos; cada 
caçador agafava un número de la gorra i s’emportava la part que 
corresponia a aquell número. Tot un cerimonial.

Han anat caminant els anys; per la modificació del seu hàbitat 
i per les repoblacions amb pocs escrúpols genètics temes que 
es poden tractar en altres ocasions, s’ha disparat la densitat de 
població d’aquests animals i actualment és un problema impor-
tant.

En aquest impàs, han anat evolucionant les batudes i, per des-
comptat, les colles. De caçar poques desenes d’animals abans, 
en alguna colla actualment s’ha arribat al miler per temporada. 
Han canviat moltes coses. 

Començant per les races dels gossos i acabant pels GPS. Co-

mençant pels tocs amb trompetes o amb els canons de les esco-
petes i acabant per les emissores multibanda. Començant per 
les escopetes paral•leles amb balins i acabant pels rifles de dife-
rents calibres amb els seus punts vermells i visors. 

També han canviat les característiques del col•lectiu de caça-
dors que es dediquen a aquesta activitat. Els que en un principi 
ens dedicàvem a la cacera del senglar, com a activitat cinegètica 
principal i única, érem gent de totes les edats. Els grans ja han 
passat, i el jovent de llavors ja som vells; ha vingut gent del co-
nill, llebre o ploma, degut a la manca d’animals de les diferents 
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espècies, amb una menta-
litat més d’abatre que de 
caçar; el dia que no poden 
tirar ja és un problema 
per a ells. Els joves arri-
ben tots amb la intenció 
i l’objectiu de fer de gos-
sers.

Els gossers eren uns par-
ticipants a la batuda amb 
la missió que els seus gos-
sos seguint els rastres 
que trobaven aixeques-
sin com més senglars 
poguessin millor i fer-los 
arribar a les parades. 
Aleshores hi anaven un 
parell de gossers per ca-
nilla. Actualment ho fan 
6 o 7, i un parell a prop del 4x4 o “ranxera”. Avui en dia, intenten 
tenir races de gossos que quan troben els senglars els lladrin i 
tinguin temps d’anar-los a abatre a siti. La seva missió ja no és 
fer arribar com més animals millor a les parades, sinó quants 
més animals poden caçar ells. Així, hi ha moltes colles que a 

final de temporada 
resulta que han caçat 
tants o més senglars 
els que van amb els 
gossos que els que es-
tan de parada. Arriba 
a ser tant descarada 
la seva actuació que 
en algunes colles fins 
i tot es preparen les 
seves parades dins la 
batuda, i per descomp-
tat, aquestes sempre 
estan davant d’algun 
colletaire.

Actualment, les batu-
des es desenvolupen 
de manera molt dife-
rent de com ho feien 

abans. Si abans no s’aviava el gos de més confiança fins que 
es trobava un bon rastre i quan es creia que aquest anava bé, 
s’aviaven els altres; avui en dia quan han descarregat els gossos 
i posats els corresponents collars GPS, i enrampadors, es marxa 
amb la major part dels gossos deslligats, i com que hi ha tanta 

densitat de senglars, generalment, aviat els troben i no han de 
treballar com abans pels rastres. Si això és una avantatge, tam-
bé és un inconvenient, perquè pràcticament s’han acabat els 
gossos de rastre. 

No s’acaben aquí les diferències: crec que els GPS, estan fen 
molt mal a la batuda, ja que quan s’escapen els gossos quan 
estan localitzats, hi ha una desbandada total de gossers a se-
guir-los per agafar-los com més aviat millor, i si es pot liquidar 
el senglar que empaiten millor que millor.

Es podria parlar de moltes altres coses que han canviat en la 
caça del senglar, com el transport, les comunicacions, i altres 
coses, en unes zones més que en altres, perquè a tot Catalunya 
hi solen haver diferències de un lloc a l’altre. 

El que sí que crec que és igual arreu és el que està passant amb 
el col•lectiu de caçadors en general: que la població es va enve-
llint. Això també passa amb els caçadors del senglar; així com 
cada temporada es treuen menys llicències, també hi ha una 
reducció de socis en les colles senglaneres.

Deducció: els caçadors sí que som un espècie a extingir.



DESDE 1975
COMPROMETIDOS CONTIGO

SISTEMAS DE SEGURIDAD Y COMUNICACIÓN
Alarmas

Conexión central receptora
Circuitos cerrados CCTV

Video portero / Portero automático
Autorización de puertas de garaje

Mandos a distancia
Antenas terrestres y satelites

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

info@iperezserrano.com Instalaciones Perez Serrano
@iperezserrano

www.instalacionesperezserrano.com
www.iperezserrano.com

ESCOLA AGRÀRIA DEL SOLSONÈS
TELÈFON: 973480713
PER INSCRIPCIONS: 
http://dom.cat/g7u

PER MÉS INFORMACIÓ 
CONSULTA LA WEB:

-  Preparació per a la certificació europea de motoserra 
   (ECC1 i ECC2) (30h, març)
-  Realitza soldadures amb èxit a pagès (12h, abril)
-  Treballs forestals i optimització de la fusta (14h, abril)
-  Com millorar la teva relació amb el client (40h, abril-juny)
-  Apicultura (24h, maig i juny)
-  Captura en viu d’espècies predadores (15h, juny)
-  Construccions amb pedra seca (20h, juny)
-  Sanitat i higiene de carn de caça silvestre 
   (5,5h 29 de setembre)

Ja tenim els cursos 2018! 
Tria, remena i apunta't
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L’Esbarzer

“- No, no…
ell caça a l’altra colla.”



29Cinegeticat 29Cinegeticat

Quin munt de vegades heu sentit aquesta frase o vosaltres 
mateixos l’heu fet servir, en formar part d’una de les dife-
rents colles del senglar que poden existir en una mateixa 
societat de caçadors?

De sempre m’ha sobtat evidenciar que hi ha llocs amb dues 
o tres colles del senglar dins d’una mateixa societat. Fent 
“investigació”, voltant i valorant les diferents realitats que 
vivim els caçadors, ara que tothom demana diàleg i ente-
sa per tot. M’he trobat amb determinades situacions molt 
preocupants davant la realitat de les rivalitats i diferències 
entre colles que cacen en un mateix territori o en diferents 
trossos perfectament delimitats d’un mateix vedat.

Esbarzer... esbarzer i dels que punxa fort... sí. No hauríem 
de permetre tanta tensió i diferències entre caçadors. De 
ben segur haureu viscut situacions ben tenses o tan dis-
tants entre membres de colles senglaneres que porten si-
tuacions del dia a dia de la cacera a punts preocupants de 
divergència entre ells mateixos.

Fa pocs mesos, un jove caçador em feia saber que la colla 
“gran” de la qual formava part, abans de començar la tem-
porada, feia servir el cap de colla, Sr. Feudal, per a la seva 
conveniència. Li posava l’espasa al pit i contra la paret, i li 
va deixar anar: “Si caces amb ells... aquí s’ha decidit que 
amb nosaltres no hi pots caçar”. Resignat, atemorit i con-
fús... indefens. Em deia que va plegar de caçar amb la colla 
“gran” i es va quedar a caçar amb la “petita” aquesta tem-
porada. Analitzant aquesta situació tan injusta, em deia 
que sempre ajudava a treure porcs, recollir gossos perduts, 
col•locar gent a les parades, etc... Singular i real situació, 
amb el greuge que les dues colles cacen en dies diferents en 
terrenys diferents del mateix vedat, i que és totalment com-
patible poder anar a caçar amb les dues colles els diferents 
dies de la setmana que cacen. És més, tenen caçadors que fa 
més d’onze temporades que cacen amb les dues colles. Cal 
dir que són gent gran i alguns són propietaris de terrenys 
que formen part del vedat. Al jove caçador, el “democràtic 
Sr. Feudal” sí que s’hi va veure valent de fer-lo fora.

Caps de colla que no es parlen fa anys, gossers que si se’ls 
perd un gos a la zona on caça l’altra colla han d’anar amb 
peus de plom a recuperar-los, parades conflictives al llin-
dar de terrenys on cacen uns i altres, membres escoltant 
el canal de l’emissora de l’altra colla per si “ens fan venir 
cap porc”. Què dir d’aquelles colles que poden caçar a tot 
el vedat per igual posant en compromís el conciliador pre-
sident de la societat, que va fent caçar uns i altres on pot 
i com pot! Pel fet de voler treure porcs, és pressionat cada 
setmana pels propietaris, pagesos i/o pels mateixos fores-
tals, alcaldes, etc.

Tot plegat... no toca. Agafeu de referència que aquestes da-
rreres setmanes es va publicar el document del balanç de la 
temporada 2016-2017, de la mà del Departament d’Agricul-
tura, en el qual s’evidencien 22.570 llicencies de caça menys, 
perdudes en tan sols 5 anys!

Crua realitat de la pèrdua de caçadors que vivim plegats. 
N’hi ha que diuen, que no passa res... que els que quedin 
tindran més caça per abatre. Quin enfocament més erro-
ni, doncs no hi ha relleu a curt ni a llarg termini i a sobre 
la pressió dels ecoterroristesanimalistes és desmesurada i 

Cada dia menys 
caçadors i moltes 
vegades separats
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ferotge com anem veien dia a dia. Alerta, més enllà de les 
manifestacions, ens cal anar plegats, units i a una.

Ja fa algunes temporades que anem veient colles que 
han de reunificar-se davant aquesta evident pèrdua de 
caçadors. Què dir dels gossers que ja sabeu que buscats i 
escassos, sempre tenen portes obertes al canvi de colla! 
Algunes colles, miren de fer algunes caceres conjuntes en 
aquelles zones grans o molt trencades on calen moltes pa-
rades i gossers, ja que no es poden tancar bé. Moltes vegades 
aquestes caceres conjuntes en acabar diferencien al detall 
els animals abatuts per una colla i l’altra, sense reunificar 
els animals abatuts en un mateix punt, ni compartir dinar 
plegats. Conversa pel canal de l’emissora entre caps de colla 
i cadascú a la seva caseta o local a tancar jornada.

Us he de dir que no m’agrada. No m’agrada perquè cal diàleg 
real, conciliació i entesa... i sobretot separar allò personal i 
quotidià per evitar que afecti la colla i la jornada de cacera. 
Una vegada, en demanar el motiu que en tan petita socie-
tat i població de Lleida convisquessin dues colles del porc, 
el mateix cap de colla, em feia detall que tot es va originar 
per la compra d’uns horts als perimetrals de la població per 
part d’un membre de la seva colla, veí i empadronat a la 
mateixa població. Aquest era l’origen de la fragmentació de 
l’única colla que hi havia per al senglar anteriorment. Pas-
sats els anys, ara busquen socis de fora com folls, les dues 
colles, per subsistir i ja sols poden caçar un dia a la setmana 
dels dos que feien habitualment ambdues.

Sí, segur que hi ha colles que conviuen bé, permeten els 
caçadors formar part d’una o altra sense problemes o fan 
bona prevenció d’aquests, seguint tots allò acordat amb en-

tesa i respecte entre caçadors. Ara que sembla que tot apun-
ta que els caps de colla hauran d’assumir més responsabili-
tats, rebre formació obligatòriament per ser-ne, ens calen 
molt bons “relacions públiques”, si em permeteu dir-ho així, 
que tinguin molta mà esquerra perquè l’entorn els serà més 
hostil. I sempre, entenc que hi haurà membres d’una colla 
que els incomodi caçar amb segons quins personatges d’al-
tres colles o societats, però no us equivoqueu, arreu en tota 
activitat on hi ha tanta gent, trobareu diverses maneres de 
fer i és on cal disposar de normes, molts cop ni redactades, 
de com conviure caçant respectant els altres i amb les adap-
tacions pertinents a cada colla. No oblidem que sempre som 
a temps a cercar colla “millor”, o que ens permeti trobar-nos 
més a gust amb la nostra manera de fer i, per què no?, for-
mar part de diferents colles en diferents punts de la nos-

tra estimada terra. És una forma enriquidora de caçar amb 
gent d’arreu i de Catalunya, concentrats allà per gaudir de 
la cacera com un acte social, de trobada i de germanor. Mai 
de diferència, ignorància, indiferència i distanciament cap 
a l’altre. Les rivalitats ben portades ens fan millors, mal 
portades sols generen més problemes i complicacions. Se-
gur que un cop cacem amb diferents colles i societats, ens 
adonem que compartim molts més valors com a caçadors 
que som i amb germanor de col•lectiu unit tot i la distàn-
cia quilomètrica. Si sols en potenciem les diferències i els 
defectes, no trobarem mai l’excel•lència i respecte entre 
caçadors que de ben segur ens van transmetre les genera-
cions anteriors que, amb menys recursos i temps molt com-
plicats, feien per abatre aquells pocs porcs que disposaven, 
unint forces i recursos, plegats a una.

B.P.

L’Esbarzer | “- No, no… ell caça a l’altra colla."
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Becada passió
Per Santi Llorà
Delegació Catalana del CCB

Resum de la 
temporada 
becadera 

a Catalunya
2017-2018 

* L’ICA1 és una fórmula que utilitzen les dife-
rents associacions de la FANBPO (Federació 
d’Associacions Nacionals de Becaders del Pa-
leàrtic Occidental) per calcular l ’abundància: 
s’obté de calcular les becades vistes en una jor-
nada estàndard de 3,5h (ICA1=(becades vistes/
hores de caça)x3,5). Un ICA1 de l ’1 ,62 indica que 
s’han vist de mitjana 1,62 becades per cada 3,5 
hores de caça.
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El temps
La climatologia de la segona meitat del 2017 ha estat deter-
minant en el desenvolupament de la temporada. Després 
d’un estiu tòrrid i sec, va seguir una tardor igualment eixu-
ta, amb un octubre calorós i un novembre fred. Es va en-
trar a l ’hivern sense les esperades pluges i no va ser fins a 
Reis que, finalment, van arribar. Va contrastar el fred de 
desembre amb la calor del gener. En bona mesura aquestes 
circumstàncies expliquen com de singular ha estat la tem-
porada 2017-2018.

La temporada
Si prenem l’ICA1* (Índex cinegètic d’abundància) com a 
dada per valorar la temporada,  segurament no farem jus-
tícia a l ’opinió que se n’ha fet un bon percentatge dels be-
caders catalans. Amb un ICA de l ’1,62  (el segon més alt des 
de 2006), i si el comparem amb l ’1,47 de mitjana catalana 
del període 2006-2017, es podria dir que ha estat una bona 
temporada. Però la cosa ha anat per àrees.

Les becades van arribar segons el calendari habitual i va 
ser al Pirineu i Prepirineu on es van veure les primeres, que 
podrien correspondre, en alguns casos, a exemplars seden-
taris. L’entrada de becades es va produir de manera pro-
gressiva entre novembre i desembre, en xifres constants 
entre la segona desena de novembre i la tercera de desem-
bre, quan s’assoleix el pic, i comença a decaure de manera 
contínua a partir d’aquesta data i fins a finalitzar la tempo-
rada. Si la corba d’abundància es manté, vol dir que les be-
cades abatudes són substituïdes per becades noves. Si ens 
fixem en el gràfic de l ’ICA1 per desenes, comprovem que es 
manté força constant entre la 2a desena de novembre i la 
3a de desembre, amb valors per damunt de l ’1,75. Amb prou 
feines hi va haver moviment durant el gener, ni d’entrada 
ni de desplaçament intern, i es va haver de bregar amb les 
becades instal·lades en els dos mesos previs. Les becades 
es van trobar amb un terreny extremadament sec i la sen-
sació general és que van estar de pas, sobretot al Pirineu 
i al Prepirineu. Un sensació semblant van experimentar a 
l ’àrea Litoral i Prelitoral. Només algunes comarques de la 
Catalunya central i interior van tenir la humitat necessària 
per permetre que les becades s’hi assentessin. En el que 
coincideix la gran majoria és que, vist l ’estat del terreny, 
les becades van estimar-se més els recs i las obagues i que 
amb prou feines se les va veure per solells i carenes.
 

Pirineu i Prepirineu
Les comarques de muntanya van patir una sequera extre-
ma. La tardor va transcórrer sense que s’hi collís algun 
bolet, i les gelades de novembre i desembre van fer dels 
boscos del nord del país un hàbitat difícil per a la becada. 
Al gener va arribar l ’aigua, en forma de neu a les cotes mi-
tjanes i altes, i hi va haver qui va haver de desar l ’escopeta 
alguna jornada. En general, els becaders d’aquesta àrea van 
percebre la temporada com a dolenta, si bé hi ha un bon 
percentatge de caçadors que la va qualificar com a molt do-
lenta, i alguns, fins i tot, com la pitjor que recorda. El gruix 
de l ’entrada es va produir al novembre a través dels passos 
pirinencs i a mesura que avançava la temporada la cosa va 
anar empitjorant. La sensació que les becades van estar de 
pas és generalitzada.
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Becada passió | Resum de la temporada becadera a Catalunya 2017-2018

Interior i Central
Els boscos de l ’interior i centre del país van 
ser els que van patir menys els rigors de la se-
quera. Les becades van arribar el novembre i el 
flux va continuar fins a finals de desembre, mes 
en què la majoria de caçadors d’aquesta zona el 
qualifica de molt bo. De ben segur que l ’interior 
de Catalunya es va beneficiar de les condicions 
encara pitjor a muntanya i al litoral. Al gener, i 
a diferència d’altres temporades en què s’obser-
ven discrets moviments que alegren el final de 
la sessió, va anar disminuint progressivament el 
volum d’efectius, just en el moment en què es dis-
posava d’un terreny en bones condicions. Sobre 
si les becades es van acantonar o si van estar de 
pas, hi ha divisió d’opinions.

Al mapa de precipitació acumulada a la tardor 
del 2017 respecte a la mitjana s’observen, en groc, 
les comarques on el dèficit de pluges va ser me-
nor, i coincideix, si s’exceptua l ’extrem nord-oc-
cidental, amb les zones on es va donar una major 
abundància de becades.

Litoral i Prelitoral
En l ’àrea costanera la temporada ha estat dolen-
ta, molt dolenta. Segons l ’opinió de molts, la pitjor 
que recorden. Així com en les altres zones s’ob-
serva tot el ventall de respostes, a la zona Litoral 
i Prelitoral la qualifiquen entre molt dolenta, la 
majoria, i regular, uns quants. Va entrar poquís-
sima becada pel corredor litoral i a través del golf 
de Lleó, i el terreny, per la sequera, no estava en 
condicions de retenir les becades que arribessin.  

Una dada curiosa que es desprèn de l ’enquesta 
és la preferència de les becades costaneres pels 
solells. Com dèiem al principi de l ’article, una 
àmplia majoria del becaders catalans (gairebé el 
80%) va localitzar les becades en recs i obagues; 
un 15% indistintament en aquests mateixos te-
rrenys i els solells; els pocs que han trobat prin-
cipalment les becades als solells corresponen a 
becaders de l ’àrea Litoral. Ens venen a la ment 
dues explicacions, que segurament se solapen: 
d’una banda, hi ha una franja litoral gironina (en 
groc al mapa) on la sequera no va ser tan extre-
ma, i de l ’altra, es podria beneficiar de la humitat 
marina. D’aquesta manera, aquesta zona podia 
ser propícia per a les becades que hi arribessin.

Dades sobre les captures
És molt significatiu l ’alt percentatge de becades 
adultes, un 62,3% (el més elevat des del 2006). Si en 
el marc global es donés aquest resultat, ens hau-
ríem de preocupar. Des de Rússia ja ens havien 
avançat que l ’estiu del 2017 havia estat una mala 
temporada de cria i que les captures d’animals jo-
ves en sessions d’anellament al setembre havien 
registrat uns mínims històrics. De manera simi-
lar al que passa a França, l ’est peninsular ha donat 
unes xifres superiors d’exemplars adults respecte 
a l ’oest. L’explicació sembla òbvia: amb un terreny 
tan sec, a la fidelitat de les becades adultes pel lloc 
d’hivernada s’hi afegeixen les becades que, amb 
més experiència, saben adaptar-s’hi, mentre que 
les joves decideixen desplaçar-se més al sud o a 
l ’oest peninsular. Així, en l ’àmbit estatal, el per-
centatge d’adultes ha estat del 47,3 i aquest per-
centatge és més alt com més cap a l ’oest ens des-
placem.

El pes de les captures ha estat de 308 grams, 2 per 
sobre de la mitjana catalana. Sí que s’han notat 
diferències en el decurs de la temporada: les beca-
des han guanyat grams a mesura que  la tempora-
da avançava i milloraven les condicions.

Fonts
• Dades aportades al Proyecto becada per 21 socis col·labora-

dors, extretes de 400 jornades de caça.
• Enquesta Percepció de la temporada, contestada por 40 socis.
• Els Flash info, Bécasse, le réseau, de la ONCFS.
• Butlletins climàtics del Servei Meteorològic de Catalunya.

Precipitació acumulada la tardor del 2017 (més dèficit de 
precipitació com més fosc és el mapa)
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Photo by Christian Grab on Unsplash
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L’objectiu
Galeria de fotos dels subscriptors
Pots enviar les teves fotos a foto@cinegeticat.cat; d’aquesta 

manera tindràs l’oportunitat de deixar constància dels teus èxits 

cinegètics o ensenyar a la resta de caçadors aquelles aventures o 

jornades que més t’han agradat.

Recorda els consells i recomanacions següents:

- Les fotografies han de ser sensibles, que mostrin l’ètica de la 

caça i el respecte vers l’animal abatut.

- Quan es fotografien animals morts per acció de caça, millor fer-

ho sense sang i sense exposar les ferides o les vísceres, ni amb la 

llegua fora, ni caps tallats...

- Si a la foto hi figuren persones, han de mostrar una actitud de 

respecte i amb postures adequades (no agafar per les banyes ni 

per les orelles els animals, no actitud amenaçadora...).

- Les imatges que puguin resultar desagradables (ferides, 

vísceres, sang, òrgans...) envieu-les només si la foto té finalitats 

científiques o divulgatives.

 

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!

La Colla Dalemus de Vidreres Trobada d’amics a Santa Linya per gaudir de la cacera 
de la llebre

Bons amics recordant una bona batuda a Cardona

La Carla ens diu: somriu i gaudeix de la caça amb amics
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Un bon dia de cacera de la Colla Astronautes de Cassà de la Selva
Bon trofeu de Cabirol abatut 
per l’Òscar aquesta temporada.

La colla els amics i el cotó la "Ganza de Calasanz" són pocs i molt ben organitzats i tenen la sort de comptar amb la 
Lluna i la seva amiga que són dues noies joves amb gran afició per a caça i els gossos.
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La gestió cinegètica

Exemple de material per a l’estudi i seguiment de les espècies cinegètiques.

Per Marc Pagès Rúbies. 
Biòleg
ecotons@gmail.com
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El seguiment de les poblacions de fauna cinegètica re-
presenta un aspecte clau en la gestió cinegètica moder-
na. Segons la Unió Internacional per a la Conservació 
de la Naturalesa (UICN, 1996), un aprofitament cinegè-
tic es pot considerar sostenible si , entre altres aspectes, 
disposa de suficient informació sobre l ’espècie a caçar 
per tal de garantir uns sistemes de gestió i seguiment 
eficaços.

Molts han estat els exemples de col•laboració del 
col•lectiu de caçadors catalans aportant dades de caça 
(núm. de captures, núm. d ’animals vistos, com ara 
mostres biològiques (sang, ales, femtes...) en diferents 
estudis i seguiment poblacionals i sanitaris. (http://
agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medi-natural/casa/
dar_estudis_informes/ ).

L’exemple més emblemàtic és la col•laboració de les co-
lles de senglar de Catalunya que omplen el llibret de ba-
tudes i que ja porta més de 20 anys en funcionament. 
D’altres seguiments amb col•laboració dels caçadors 
han estat sobretot els referents a les aus migratòries 
cinegètiques, com la guatlla i la becada, aquests d ’àm-
bit estatal. Malauradament, en el cas del seguiment de 
les espècies cinegètiques de caça menor la participació 
sol ser més escassa i intermitent, si ho comparem amb 
el cas del porc senglar. Aquesta situació possiblement 
es deu a la diferent idiosincràsia entre ambdues moda-
litats.

En qualsevol cas aquesta tasca de recopilació i regis-
tre de la informació procedent de l ’activitat cinegèti-
ca caldria incorporar-la com una “auto-obligació” més 
del caçador, associada a la seva activitat. La reacció de 
molts caçadors a la frase anterior pot anar en el sentit 
de manifestar que prou feina i problemes tenen, prous 
diners els costa mantenir la seva activitat... Tot i així, 
crec que un petit esforç de col•laboració en els dife-
rents estudis de seguiment els acabarà donant eines 
per justificar l ’activitat. 

En aquest sentit, l ’aprofitament cinegètic en algunes 
comunitats autònomes ja ha portat a l ’administració 
de torn davant els tribunals. De manera resumida l ’ar-
gument dels col•lectius contraris a la caça en general o 
d ’algunes espècies en particular, en contra l ’Adminis-
tració s’ha basat en el fet que no es disposa d’ informa-
ció prou rigorosa sobre l ’estat de les poblacions cinegè-
tiques per autoritzar-ne el seu aprofitament. (https://
www.desveda.info/pacma-anula-la-orden-que-autori-
za-la-caza/ )

La situació extrema d’haver de justificar com a soste-
nible un aprofitament per a la caça d’una determinada 
espècie, a dia d ’avui, té més opcions de produir-se en 
espècies de caça menor. Segons la meva opinió, té més 
possibilitats d ’afectar la caça d’alguns ocells cinegè-
tics. En aquest casos cal prendre’n consciència i pro-
moure activament el seu estudi i seguiment per garan-
tir una gestió cinegètica rigorosa.

L’altra cara de la moneda són les espècies de caça major. 
Tècnicament el seu aprofitament està totalment justi-
ficat, fet que no exclou, però, la necessitat de continuar 
recollint informació de les poblacions, en aquest cas 
per millorar-ne la gestió. Amb dades fiables sobre les 
poblacions de caça major es pot afinar en la planificació 
dels aprofitaments i amb l ’execució rigorosa d’aquests, 
mantenir les poblacions d’ungulats salvatges a nivells 
ambientalment sostenibles (minimització de danys 
conreus, problemes sanitaris, accidents de trànsit.. .).  

Com a reflexió final es pot concloure que la implicació 
dels caçadors té una importància clau en el seguiment 
continuat de les espècies cinegètiques. En aquest sentit 
a dia d ’avui, el caçador més veterà potser que no aca-
bi d ’entendre, ni compartir aquesta necessitat, bàsi-
cament per ser hereu d’una tradició cinegètica en què 
aquests aspectes eren totalment desconeguts. D’altra 
banda, l ’actual col•lectiu de caçadors més jove, que vol 
desenvolupar aquesta activitat en ple segle XXI, que la 
informació ens arriba a tots a l ’ instant, sap o hauria de 
saber que sense bona informació sobre l ’estat i l ’evolu-
ció de les poblacions d’espècies cinegètiques, la gestió i 
el seu aprofitament per a la caça pot veure’s en entredit. 

Els estudis sobre les 
espècies cinegètiques 
aviat esdevindran 
indispensables per a 
poder practicar la caça.

La importància de la col·laboració 
dels caçadors en els seguiments 
i estudis de les espècies cinegètiques
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Consultes legals
Per Anna Pla Fornós. Advocada i mediadora
“Assessorament i defensa en assumptes civils 
i penals”. Tel. 690 952 753

Zones d’ensinistrament 
de gossos de caça
El bon estat físic, l’obediència, les habilitats de cerca i totes 
les habilitats dels gossos que són necessàries per a la caça 
han d’entrenar-se i exercitar-se. Per això, calen zones ha-
bilitades a tal efecte per poder mantenir els gossos en bon 
estat físic i millorar les seves habilitats.

Els caçadors compten amb les zones d’ensinistrament per 
a gossos de caça.  La regulació marc d’aquestes zones d’en-
sinistrament la trobem al Reglament de la Llei de Caça vi-
gent a Catalunya, el Decret 506/1971, de 25 de març.

En el seu article 30.7 s’estableix que:
“Amb la finalitat que els gossos de caça puguin ser ensinis-
trats o entrenats durant l’època prèvia a l’inici de la tempo-
rada hàbil, el Servei fixarà per sí o a través de les Alcaldies 
respectives, els llocs, èpoques i condicions en les quals es 
podrà dur a terme aquest entrenament.”
Cada comunitat autònoma, però, ha desenvolupat norma-
tives pròpies per a la regulació i declaració d’aquestes zo-
nes determinades d’ensinistrament.
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Les zones d'ensinistrament de gossos de caça són per 
a animals dedicats a la caça menor. Què hem de fer 
amb els gossos de caça major?
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Consultes legals | Zones d'ensinistrament de gossos de caça

A Catalunya, la normativa que regula les zones d’ensinis-
trament de gossos és la RESOLUCIÓ MAB/2308/2003, de 22 
de juliol, per la qual s’aproven les directrius i les instruc-
cions tècniques en matèria de caça. En el seu apartat 8 es 
regulen les zones d’ensinistrament de gossos de caça en els 
termes següents:

“8. Zones d’ensinistrament 
de gossos de caça
Per tal que els gossos de mostra i rastre de 
caça menor puguin ser ensinistrats durant 
l’època prèvia a l’inici de la temporada de 
caça menor, les seccions d’Activitats Cine-
gètiques i Pesca Continental de les delega-
cions territorials del Departament de Medi 
Ambient podran autoritzar zones per a l’en-
sinistrament de gossos de caça sense l’ús 
d’armes de foc o assimilables a proposta de 
la Federació Catalana de Caça i amb l’infor-
me favorable del Consell Territorial de Caça 
i del Parc Natural del Delta de l’Ebre, en cas 
que la zona d’ensinistrament estigui situa-
da al Delta de l’Ebre. Les autoritzacions es-
pecificaran els llocs, èpoques i condicions 
en què es podrà portar a terme aquest en-
sinistrament. Les superfícies màximes per 
als terrenys dedicats a l’ensinistrament de 
gossos no superaran les 80 hectàrees i es-
taran situats a un mínim de 500 metres de 
l’àrea de caça privada veïna; només podran 
termenejar amb les àrees privades de caça 
si hi ha acord entre les parts.”

Aquesta és la normativa que regula les zones d’ensinistra-
ment a la Comunitat Autònoma de Catalunya.
Com podeu veure, cal una petició expressa per tal que es 
concedeixi l’autorització per declarar una zona d’ensinis-
trament per a gossos de caça. 
A la petició necessàriament s’hi haurà de fer constar:

• Superfície (que no pot superar les 80 hectàrees)
• Període de l’any durant el qual s’utilitza
• Límits territorials (plànol)

Aquesta petició sol formar part del propi Pla Tècnic de Ges-
tió Cinegètica de cada vedat. Després de formular la petició, 
cal que el Consell Territorial de Caça emeti un informe fa-
vorable i, en el cas del territori del Delta de l’Ebre, es preci-
sa també l’informe favorable del Parc Natural del Delta de 
l’Ebre. Amb el vist-i-plau d’aquests organismes es concedeix 
l’autorització concreta per a cada zona d’ensinistrament. 

Els Consells Territorials de Caça tenen la funció d’infor-
mar i fer propostes sobre:

• La fixació dels períodes hàbils de caça, les vedes i les 
limitacions en circumstàncies especials.

• Els plans d’ordenació cinegètica de les àrees privades 
de caça.

• Les mesures de control cinegètic de terrenys.
• Les mesures de control per a les repoblacions cinegèti-

ques i de protecció d’espècies amb risc de desaparèixer. 
• Qualsevol altra matèria relacionada amb la fauna cine-

gètica i protegida que li sigui sotmesa.

Està clar que cada vedat pot incloure en el seu Pla Tèc-
nic la normativa, consideracions i usos de la zona, però 
en qualsevol dels casos és imperativa la normativa de 
l’apartat 8 transcrit, que limita a 80 hectàrees la zona i 
fixa una distància de 500 metres dels vedats veïns. 
A més a més, a les zones d’ensinistrament de gossos NO 
s’hi pot practicar la caça durant el període que la zona 
està limitada a l’ús de l’ensinistrament. 

Durant la resta de períodes en què no es destini la zona a 
l ’ensinistrament, cada vedat, en el seu Pla Tècnic , podrà 
determinar si es desafecta la zona o hi continua la prohi-
bició per caçar.

Volem deixar dit també que a la zona d’ensinistrament 
només hi poden accedir i fer-ne ús els socis del vedat. 
Els socis podran passejar-hi lliurement amb els seus gos-
sos de caça durant tot l’any.

Hauran de respectar, en tot cas, la regulació del Pla Tèc-
nic Cinegètic del vedat i controlar, en tot moment, els 
gossos que els acompanyin. 

No s’hi podrà practicar mai l’ensinistrament de gossos 
considerats potencialment de raça perillosa ni tampoc 
passejar-los sense complir amb la normativa que obli-
ga a portar-los lligats amb corretja no extensible i amb 
morrió. Els gossos considerats de raça potencialment 
perillosa estan subjectes a la normativa pròpia especí-
fica.

No podem oblidar tampoc que és responsabilitat de 
l ’usuari tenir controlat eficaçment els seus gossos dins 
del vedat i de la zona d’ensinistrament i que s’haurà de 
complir, igualment, la normativa aplicable en matèria 
d’animals.

L’incompliment de les normes que regulen les zones d’en-
sinistraments de gossos de caça és una infracció lleu 
prevista i tipificada a l ’article 48.3 del Reglament de la 
Llei de Caça vigent.

Finalment, volem dir que les zones d’ensinistrament no 
només serveixen per millorar l ’estat físic i les habilitats 
dels gossos. Una zona d’ensinistrament ben gestionada 
ajuda a conservar les poblacions de fauna silvestre i és el 
reflex de la correcta gestió del vedat.



Més 10 anys d’experiècia en seguiments
i gestió dels recursos cinegètics de Catalunya.

Som caçadors compromesos amb la caça sostenible
i la conservació de la fauna salvatge.

Telf: 620 257720 Correu-e: ecotons@gmail.com

Taxidèrmia

El Boc
Reg. TT-B-28

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

Moisés Picanyol Badia
TOT TIPUS D’ASSEGURANCES:

 

Adaptem l'assegurança a les teves necessitat
Demana'ns pressupost!

Agent exclusiu d'assegurances: N-CO46839391167X
C/ Pau Claris, 132 4a planta 08007 Barcelona

Tel. 648015187 · info@mpicanyol.com

Esparracades de gossos del senglar
RC del caçador que cobreix més de 1.000.000€ 
Cobertura d'accident de cotxe amb espècies cinegètiques
Vedats
Caçadors
Gossos
Animals
Cotxes
Remolcs
Motos

Tractors
Llars
Oficines
Societats de Caçadors
Comunitats de veïns
Granges
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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
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L’Altra Primavera

Fa setmanes que el calendari diu 
que ja ha arribat la primavera. Al Pi-
rineu, però, tot just sortim del llarg 
hivern que ha sotmès el territori 
sota el domini del fred i la neu. Com 
cada any en aquestes dates assis-
tim, com a espectadors privilegiats, 
a l ’espectacle de la renaixença de la 
vida i l ’esclat de colors que ens fan 
oblidar els dies grisos, les nits gèli-
des i totes les penúries hivernals.

Per als caçadors i les persones que 
ens dediquem al món de la caça de 
muntanya, la primavera represen-
ta un període decisiu en el qual s’hi 
barreja el neguit de descobrir els 
estralls que ha pogut ocasionar el 
fred i la neu en les poblacions de 
les diferents espècies animals, amb 
l ’ànsia de verificar l ’èxit reproduc-

tor de les femelles. En definitiva, hi 
ha molt en joc. Una bona part de la 
gestió de les espècies cinegètiques 
depèn de la bonança de la primave-
ra.

Aquesta temporada, la primavera es 
presenta favorable als nostres inte-
ressos. La innivació ha estat molt 
important, cosa que assegura una 
bona aportació d ’aigua a les pastu-
res i als boscos. Les nostres pobla-
cions d ’ungulats, malgrat les baixes 
que ha pogut ocasionar el rigor hi-
vernal, segurament continuaran 
evolucionant positivament, colonit-
zant noves zones i augmentant les 
densitats a tot arreu. Efectivament, 
des de fa unes quantes temporades 
estem gaudint d ’una expansió i pro-
liferació general dels nostres ungu-

lats cinegètics i d ’altres espècies. 
Evidentment, hi ha casos en què 
aquesta tendència és negativa i cal-
dria revisar-ne els motius per tal de 
posar-hi solució. Però, en general, 
podem estar satisfets de la situació 
de les poblacions de la fauna cine-
gètica a les nostres muntanyes.

Podria aprofitar aquesta introduc-
ció per escriure alguna cosa refe-
rent al cabirol, l ’espècie de caça 
major més emblemàtica del període 
primaveral. Podria relatar alguna 
de les moltes jornades de caça inte-
ressants que m’ha ofert aquest ani-
mal. Però he decidit dedicar aquest 
article a les espècies de fauna no 
cinegètica. Tal com diu el títol que 
encapçala aquest escrit, vull fer 
referència a ” l ’altra primavera”. En 

La reserva
Subscriu-te
a la revista omplint
el formulari web
a www.cinegeticat.cat

40€
l’any!
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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

Per Daniel Olivera (text i fotos)
Guarda de Reserva de Caça
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La pèrdua d'espècies 
significa una greu 
devaluació dels valors 
naturals dels Pirineus.
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efecte, tant sols fent una ullada a la situació de les es-
pècies de fauna no cinegètica i les que estan conside-
rades “protegida” comprovem que la situació no és, ni 
de bon tros, tan favorable com en el cas de les espè-
cies cinegètiques. En general, es confirma la davallada 
d ’efectius d ’espècies tan simbòliques del Pirineu com 
el Gall Fer, el gran ocell dels boscos que està senten-
ciat a l ’extinció en pocs anys. En una situació menys 
catastròfica tenim la Perdiu Blanca, el Mussol Piri-
nenc o l ’Ermini, animals de distribució molt localit-
zada i requeriments molt concrets que no suportarien 
els canvis que amenacen contínuament el medi alpí. 
Molts rapinyaires, com el Trencalòs o l ’Aufrany, estan 
també en una situació crítica degut a les dificultats 
que tenen per expandir-se i colonitzar noves zones, de 
manera que les poques parelles que tenim queden res-
tringides en àrees molt concretes. El Gat Salvatge, el 
Turó, la Marta, la Rata Almesquera... el llistat d ’espè-
cies animals que sobreviuen en situacions precàries a 
les nostres muntanyes és llarga. Cal tenir en compte 
que la pèrdua d ’aquestes espècies implicaria una greu 
devaluació dels valors naturals dels Pirineus.

Les causes de tot plegat, com és evident, cal cercar-les 
en l ’activitat humana. Actualment no hi ha cap racó 
que estigui exempt de la petjada de l ’home, moltes 
vegades negativa. La massificació que, cada cop més, 

afecta molts espais naturals pirinencs, està desplaçant 
la fauna salvatge cap a indrets més tranquils però, 
malauradament, menys favorables per a la seva super-
vivència. La proliferació d ’activitats de lleure, esports 
d ’aventura durant tot l ’any, àrees recreatives, zones 
d ’acampada, etc. estan convertint les nostres muntan-
yes en parcs temàtics que atreuen milers de visitants 
amb totes les conseqüències que això implica. Si basem 
l ’activitat econòmica tan sols en el turisme i el lleure 
estem sentenciant la muntanya a una mort lenta i irre-
versible. Les primeres conseqüències de tot plegat és 
la desaparició de les espècies animals més delicades i 
menys tolerants amb la pressió humana.

Les extraccions forestals, amb una tecnologia i ma-
quinària cada cop més eficient i sofisticada, condemna 
els nostres boscos a esdevenir simples cultius d ’arbres, 
perdent tota l ’essència de l ’ecosistema forestal. Cap 
animal pot sobreviure en uns boscos on tots els arbres 
són iguals, on el sotabosc ha estat arrasat i on hi ha 
una xarxa de camins i pistes per on hi passen vehicles i 
persones contínuament.

La circulació motoritzada per corriols, petits vials o 
camp a través suposa un agressió que ocasiona greus 
molèsties a la fauna, alhora que provoca corrosió i ero-
sió irreversible del fràgil terreny de muntanya.

L’ocupació d ’antigues zones agrícoles de gran riquesa 
ambiental per destinar-les a la construcció d ’urbanit-
zacions i altres edificacions provoquen la fragmenta-
ció del territori i la desaparició de moltes espècies 

La proliferació d'usuaris 
del medi natural pot 
tenir efectes negatius pels 
animals
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La reserva | L’Altra Primavera

animals vinculades al medi agrícola de muntanya com 
la Perdiu Xerra.

La caça, contràriament al que opinen els cercles ecolo-
gistes i proteccionistes urbans, no ocasiona cap efecte 
negatiu sobre les espècies protegides. Tot al contrari, 
la gestió de les poblacions d ’ungulats i altres espècies 
cinegètiques de la zona mitjançant la caça, contribueix 
a equilibrar l ’ecosistema, a evitar brots epidèmics , a 
minimitzar l ’erosió del terreny per excés de consum 
de pastures i a regular la concentració de depreda-
dors en zones concretes per l ’abundància de preses 
potencials .

Per a la conservació de la fauna vulnerable no és su-
f icient redactar un l l istat d ’espècies protegides i fer 
una l lei de protecció. És necessari que s’ hi impliqui 
tant l ’Administració com les persones involucrades 
i la població en general . Cal dirigir el desenvolupa-
ment de les àrees de muntanya cap a un model més in-
tegrador, on es pugui combinar el desenvolupament 
econòmic amb la preservació del medi .

Vull acabar desitjant-vos una bona primavera i una 
temporada 2018/19 plena de grans jornades de caça 
amb bons resultats , bona sintonia amb els companys/
es i respecte pel territori .

La caça del cabirol és la més emblemàtica
del període primaveral



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

www.armeriasistach.com

NOVA BOTIGA ON-LINE!
CAÇA
COSSOS SEGURETAT
TIR OLÍMPIC
OUTDOOR

Buscan's
al Facebook!

Ctra. Matadepera, 249.
08225 - Terrassa

Tel. 93 734 29 13
info@armerialisard.com

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

armerialisard.com
armipol.com

L E S  N O S T R E S  A R M E R I E S  D E  C O N F I A N Ç A 
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Entrevista a Josep Porta Juanchic 

Nom complet del padrí: Josep Porta Juanchic

Edat: 72 anys

On va néixer: Meüll (Castell de Mur)

Ve de família caçadora? Sí, el seu pare ja era caçador

Parlem d’abans.... Dels inicis fins al 2010

On caçàveu? Al Meüll (el poble on vivia) 

Quantes hectàrees teníeu? En aquell temps era tot lliure.

Quins han estat els seus inicis en l’activitat cinegètica?
Jo em vaig iniciar acompanyant al meu pare a caçar la 
perdiu, el conill i la llebre i per caçar utilitzàvem un gos 
creuat.

Caça Social
COLLA

BOLONI



51Cinegeticat

I com va néixer la “colla del senglar Boloni”?
La vam fundar l ’any 1969, perquè en aquella època van co-
mençar a acotar-se els territoris, i a Tremp només hi ha-
via una colla i mal avinguda, i vam decidir fer una colla a 
part, per caçar al nostre terreny i vam començar a buscar 
els vedats per caçar al nostre gust. La colla la vam muntar 
amb els companys que sempre havíem caçat junts la lle-
bre el conill i la perdiu. 
Aquell primer any vam ser 12 caçadors i vam abatre uns 
10 o 12 porcs. Els animals morts els netejàvem i ens els 
repartíem entre els companys.

I quants socis éreu?
Els millors anys d’abundància de socis van ser als vol-
tants del any 2000. Érem 45 socis. La mitjana era uns 45 
anys (hi havia molta gent gran i de mitjana edat). Els socis 
eren principalment de la zona de Barcelona, Tarragona i 
Lleida.

A nivell de caça, quantes peces solíeu caçar? Algun rè-
cord a destacar?
De mitjana matàvem aproximadament uns 250 senglars 
la temporada. El rècord de senglars abatuts en una tem-
porada va ser fa 3 anys a Sant Esteve de la Sarga ( amb 750 
porcs). El dia que més senglars hem mort va ser en una 
cacera al vedat de Montesquiu amb un total de 58 porcs 
i 12 cérvols.

Abans sense tantes tecnologies: GPS, emissores, vehi-
cles moderns, armes menys sofisticades.... Com caçà-
veu? Avui dia hi ha molta gent que això que ens explica-
reu no ho ha viscut, tampoc ha viscut la misèria pel que 
fa al nombre de captures... Com ha canviat tot això! Com 
ha viscut vostè aquest canvi?
Durant la cacera per avisar si havíem mort algun animal en-
ceníem foc al pas o bufàvem amb el canó de l’escopeta fent 
el soroll de trompeta i volia dir que en aquell pas hi havia 
algun animal mort. 

Per trobar un gos poden passar dues o tres setmanes fins 
que el trobàvem. Vam començar a caçar el senglar amb 
escopeta i poc a poc vam anar provant el rifles i vam veu-
re que era mes efectiu per a la caça major, cosa que va fer 
que acabéssim canviant les escopetes pels rifles. Abans 
la gent tenien més dedicació en la caça amb tot el que 
comporta ( conèixer territori, conèixer els passos, sortir 
a caminar, dinars, colla, treure els gossos, recuperar els 
animals abatuts etc.) i avui trobo que la gent veu la caça 
com que per sortir a caça s’ha de matar.

Parlem d’ara.... Del 2010 cap a l’actualitat

Quantes hectàrees caceu? On caceu comarca, pobles... ?
Actualment tenim dos vedats: Castissent (4.000h) i Sant 
Esteve de la Sarga (Moror, Beniure, Alzina, Castellnou, 
Alzamora, La Clua, la Torre d’Amargós, Estorm, etc.) 
(17.000h)
Els dos vedats pertanyen a la comarca del Pallars Jussà.

Quants socis sou actualment?
25 socis

Quina mitjana d’edat? D’on són?
50 anys . Els socis són del territori, de Tarragona, de Bar-
celona i de Lleida.

Quantes colles de gossos? Quines races?
Principalment tenim 4 colles de gossos, entre elles hi ha 
gos de rastre ( bruns del Jura, grifons, beagles, sabuesos) i 
podencs ( eivissencs, campaners i portuguesos).

Quants senglars mateu actualment l’any?
450 senglars

Feu caceres per danys?
Fora de temporada i en el cas que sigui necessari, sí.

A què creieu que és degut aquestes sobrepoblacions de 
senglars que es veuen arreu del territori?
Perquè es un animal que es reprodueix molt fàcilment, i 
no té cap depredador sinó l ’humà.
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Què en feu dels animals abatuts?
Actualment es venen a una empresa càrnica sempre i 
quan ningú se’n vulgui quedar.

La relació amb els altres usuaris del medi natural (ex-
cursionistes, boletaires...), com és?
En aquest territori la gent està més acostumada a l ’ac-
tivitat cinegètica ja que molta gent viu de la terra. Tot i 
que en alguna ocasió puntual si que algú excursionista 
ens ha increpat. (normalment són turistes).

Caçar cada cop és més car i al mateix temps esdevé 
necessari per tal de pal•liar els danys que aquests 
animals ocasionen a l ’agricultura i els possibles acci-
dents de trànsit que provoquen. No creu que l ’Admi-
nistració hauria de subvencionar d’alguna manera les 
colles del senglar per la gran feina que feu a la socie-
tat?
Sí, penso que sí , ja que aquesta activitat cada vegada és 
més cara i hi ha menys caçadors.

He vist que a la vostra colla encara hi ha jovent!, no és 
gaire normal.... jejejee Podem assegurar que Boloni té 
un bon relleu! Quins consells donaria als caçadors més 
novells?
Que escoltin els consells de la gent gran per aprendre els 
passos i les estratègies, que tinguin paciència amb els 
seus companys, que no tot es matar, que la caça va més 
enllà, fixar-se molt bé en el terreny, etc.

Com organitzeu una batuda? Preparació, parades, rols 
de cadascú, engegades, dinar...
Uns dies abans em plantejo el terreny a caçar, però no ho 
comento fins al mateix matí de la batuda ( en el cas de ba-
tudes normals, si és alguna batuda gran s’organitza amb 
més temps). Agafo les 4 persones que tanquen línies i por-
ten la gent als passos ( el meu net, el meu germà i un altre 
soci). Aquestes 4 persones seleccionen ells, els que s’em-
porten a cada línia (segons el que s’ha de caminar, tipus 

Abans es dedicava més temps a la 
caça (conèixer territori, conèixer 
els passos, sortir a caminar, dinars, 
colla, treure els gossos, recuperar els 
animals abatuts etc.)
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de parades, intentant alternar caçadors, etc.).
Els 4 que posen línies donen l’avís per l ’emissora que ja 
està tota la cacera tancada i llavors el meu fill és el res-
ponsable dels gossers i dona l ’ordre d’engegada als gossos 
i distribució de territori a caçar.
Del dinar se n’ocupa el meu germà i un company i normal-
ment al matí pregunten qui es quedarà a dinar per tenir 
una idea i en acabar cada batuda ens ajuntem tots i fem 
un dia a la casa dels caçadors.

Parlant de política, veuria interessant que els partits 
polítics incloguessin una figura dins les seves candida-
tures que s’ocupés de l’activitat cinegètica?
Sí, perquè així podrien defensar més la caça i des de molts 
punts de vista es veuria la caça diferent.

Teniu alguna batuda excepcional o diferent de les que 
realitzeu normalment?
Sí, tenim 4 caceres grans en les quals necessitem invitats 
tant per parades com per gossers.

Expliqui’ns alguna anècdota.
Una vegada fa 30 anys estàvem caçant i al pas del meu 
costat hi havia el meu cunyat. 
Li va pujar un senglar amb els gossos i l ’hi va disparar i 
el va deixar ferit, però ell deia que ja era mort, i jo des del 
meu pas sentia el senglar fent cruixir els boixos i l ’hi vaig 
dir que no i anés. Ell no em va voler fer cas i va baixar del 
single; va deixar l ’escopeta al pas i quan va entrar a les 
boixedes va sortir volant. Des d’aquell dia no ha tornat 
més a caçar.
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Racó
Gourmet

 

Cresta de senglar  amb crema de nyàmeres

Ingredients

• 500 g de carn de senglar
• 100 g de panxeta fresca 
• 1 ceba grossa
• Vi blanc
• 1 got de llet 
• 2 cl salsa de tomàquet
• Maizena 
• 1 paquet de pasta d’empanadilla
• 1 ou 
• 400 g de nyàmeres
• 150 g de crema de llet 

Recepta
Preparació

Farem un rostit de canelons de manera tradicional.     
Posem a rostir la ceba i quan estigui ben suada hi posarem les 
dues carns tallades i salpebrades, les dues cullerades de salsa 
de tomàquet i el vi blanc. Ho deixem coure a foc lent un parell 
d’hores, afegint una mica de aigua si fa falta. 
Tot plegat ho passem per la màquina de trinxar carn i junta-
ment amb la llet  ho posem al foc. Ho fem coure una estona  
i ho espessim amb la maizena. Han de tenir una textura com 
si fos per fer croquetes.
Ho posem a refredar tapat amb paper film.
Mentrestant pelarem les nyàmeres i les posen a coure amb la 
crema de llet, sal i un polsim de nou moscada.
Un cop cuites les passem pel vas americà procurant que quedi 
el més fi possible. Rectifiquem de sal i reservem.
Muntem les crestes, posem una cullerada de farciment a cada 
placa de pasta, untem el bol amb ou i la tanquem per la meitat 
perquè quedi com la típica “empanadilla“.
Fregirem les crestes amb abundant oli a temperatura mit-
ja,  procurant que quedin ben roses. Tot seguit les posarem  
a escórrer sobre paper de cuina a fi que no quedin olioses.
Servirem l’àpat amb la crema de nyàmeres ben calenta i les 
crestes al costat.

En aquesta edició fem una recepta que valdrà 
per poder aprofitar parts no tan nobles de les 
peces de caça, així com relleus de cassoles. 
També provem la nyàmera, tubercle que el seu 
gust ens recorda la carxofa. Si no en trobeu als 
mercats, podeu fer servir algun tubercle. 

Per Jordi Álvarez Garriga, TOTI.
Cuiner, caçador i recol·lector.
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Telemetria per a Experts en Caça

No perdeu els vostres gossos
amb simples collars GPS

No malgasteu els vostres diners
en la compra de mapes

Us tinc campions,
som-hi cap a casa

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

ÚNIC 

AL MÓN

GPS+Ràdio Tracking

Localitza
ció i navegació


