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Objectiu Tórtora
(Streptopelia turtur).

Editorial
Reflexions d’estiu - Part II
Llegia amb atenció i, amb el cap pen-
sant en les vacances d’estiu, l’edito-
rial del passat mes de juliol (revista 21 
Juliol/agost de 2017) i m’alegra poder 
repetir que un any després, seguim es-
sent guies (no oficialment reconeguts) 
en matèria cinegètica del País. 
Apunto algunes situacions que con-
sidero que han de formar part de la 
nostra reflexió estival i que haurien de 
reconduir-se amb l’objectiu de millorar 
el col·lectiu caçador:

       Manifestacions
És important poder-se manifestar lliu-
rement, és un dret i revalora la recent-
ment oblidada “llibertat d’expressió”. 
Per mi les manifestacions no poden 
ser simples actes de denúncia i mobi-
lització. Han de ser quelcom més, han 
de perseguir un objectiu clar. Els ma-
nifestants i els qui veuen la manifesta-
ció, han de tenir claríssim quines són 
les reivindicacions que s’exposen i les 
peticions concretes de solució que es 
proposen. Si això no està clar, millor 
quedar-se a casa, la mobilització no 
serà efectiva. Cal convocar manifes-
tacions tenint en compte que no n’hi 
hagi altres o cap altre acte que pugui 
eclipsar l’esdeveniment, cal avisar a 
tots els mitjans de comunicació, cal 
tenir en compte que la ubicació de la 
manifestació sigui cèntrica i al màxim 
d’equidistant des dels diferents punts 
del país, cal definir un eslògan clar, 
identificatiu, fàcil i, sobretot, consen-
suat amb el col·lectiu, cal consensuar 
una imatge a donar i, no per últim men-
ys important, cal llegir un manifest en 
què quedi clara la reivindicació i el que 
es pretén aconseguir. Només si tot això 
està ben pensat, les probabilitats d’èxit 
de convocatòria i repercussió podran 
augmentar. 

       Retallades i/o eliminació de par-
cel•les de caça
Cada cop més sovint, les entitats, as-
sociacions... “anticaça” esgarrapen pe-
tites parcel·les a l’activitat cinegètica. 
Per exemple, en l’actual Ordre de Vedes 
hem vist bocabadats com ens han pro-
hibit la pròrroga del tord. També estem 
a punt d’entrar en una moratòria de la 
tórtora promoguda per entitats ecolo-

gistes a Europa... i no cal recordar el 
tema dels fringíl·lids! 
Puc estar més o menys d’acord amb de-
terminades moratòries i/o restriccions, 
però amb què no estic gens d’acord és 
que aquestes imposicions vinguin 
només de la mà de grups ecotalibans 
que potser han estat subvencionats i 
tot. Considero que si la població d’una 
determinada espècie cinegètica està 
disminuint, també hem de ser els ma-
teixos caçadors els que proposem me-
sures per intentar revertir la situació.

Promocionem la recollida de dades 
fiables dins el propi col•lectiu i asses-
sorem-nos amb estudis i promovem se-
guiments científics. Donem elements 
per contrastar els estudis promoguts 
des d’associacions animalistes per tal 
de deixar de sentir-nos imposats a les 
disposicions de tercers. Penseu que ara 
és la tórtora, però demà serà la guatlla 
i la perdiu. I afegeixo... podem comptar 
nombre d’espècies i estimar poblacions 
i fer balanços, però a l’arrel del proble-
ma rara vegada s’hi furga.

        Mitjans de Comunicació (novament)
No em cansaré de reivindicar amb 
força que cal que els mitjans de co-
municació ofereixin la visió de la caça 
des de la seva vessant positiva, que ad-
metin la pràctica necessària i que no 
només mostrin la part negativa a la so-
cietat. Hem de començar d’una vegada 

per totes a trencar tabús. Digues-li con-
trol de poblacions, control de plagues, 
gestió de fauna salvatge... i sí, societat 
en general, gestió de fauna, control de 
plagues, etc. pot implicar eliminar in-
dividus, o sigui, matar. Cal mantenir 
sempre l’ètica, per descomptat, però 
continuar amb tabús només alimenta 
la imatge que aquesta feina no la fa 
ningú, ni és necessària i, si la fa algú, 
és un col•lectiu caçador amb fal•lera de 
matarife un diumenge al matí després 
d’esmorzar al bar... PER FAVOR!

         Les sobrepoblacions
Difícil solució si no hi ha consens entre 
les parts implicades, des de la societat, 
passant pels caçadors, agricultors, ad-
ministracions públiques i locals fins a 
les entitats conservacionistes.
No es poden permetre aquests abo-
caments de fons públics en projectes 
de difícil credibilitat, sense almenys 
comptar amb altres mesures comple-
mentàries. Per descomptat, la caça té 
un paper principal en aquest escenari 
de control de sobrepoblacions.
I podria escriure molt més, però la ca-
lor comença a picar i les vacances m’es-
peren!

Bon estiu, bona mitja veda, salut i caça!

Eduard Melero
Director
cinegeticat@cinegeticat.cat



Cinegeticat4 5Cinegeticat

Després de l’odissea de la passada edició, el treball dels col•labora-
dors i socis capitanejats pel president de la Societat de Caçadors, 
Tomás Madruga, i gràcies al retorn dels suports institucionals, 
com ara la presència de l’Alcalde de Solsona, David Rodriguez, i 
l’ajuda de la Federació Catalana de Caça i la Territorial de Lleida, 
s’ha tornat a agafar el ritme per mostrar una bona fira de caça que 
mira amb optimisme les pròximes edicions.

El passat dia 17 de juny es va cele-
brar la V edició de la Fira del Caça-
dor de Sant Fruitós de Bages. 

Ja fa 5 anys que aquesta f ira s’ha 
incorporat al  calendari de caça de 
tots els caçadors i  en especial al 
dels veïns de la Catalunya Central , 
gràcies a la persistència i  bon fer 
de la societat de caçadors del mu-
nicipi ,  el  seu actiu president Cándi-
do Pérez i  la complicitat de l’Ajun-
tament i  la Federació Catalana de 
Caça.

En aquesta edició els gossos han 
tingut el  paper estrella de la Fira, 
doncs si  bé és cert que a les edi-
cions passades ja hi havia una bona 
representació canina,  enguany s’ha 
triplicat el  nombre de cans assis-
tents.  Hi ha hagut participació dels 
gossos de la Creu Roja fent una de-
mostració de rescat,  una gran desfi-
lada canina,  un important nombre 
d’acompanyats dels seus conduc-
tors que han concursat en la moda-
litat de caça pràctica en el  marc del 
Memorial Sergio Melero i  f ins i  tot 

els que han estat exposats durant 
tot el  matí en els boxs que delimita-
ven l’espai de la Fira.

Gairebé tot l’espai de la Fira, ubicat a la 
zona oberta del Bosquet del municipi, 
ha estat encerclat per boxs expositors 
de gossos de caça, en els quals hi havia 
representades les diferents races amb 
millors aptituds depenent de la modali-
tat de cacera. Així doncs, es podien veure 
gossos amb qualitats i característiques 
ben diferenciades segons la seva utilitza-
ció en la cacera, des de bretons (épagneul 

A la inauguració de la Fira, Madruga va dirigir un minut de silenci 
en memòria de Miquel Garcia Gangolells, membre de la Societat 
de Caçadors de Solsona, que va morir aquesta passada setmana a 
l’edat de 57 anys.

Dotze estands vestien el recinte firal, entre els quals n’hi havia 
de roba, de destinats als gossos i complements, remolcs, menjar, 
pintures, bijuteria i una espectacular carpa amb un simulador de 
tir que la Federació Catalana de Caça munta a cada fira i que va 
tenir un degoteig constant de participants. També, com a novetat, 
hi va haver una petita representació de vehicles 4×4 i la Trobada 
de resistència de pinsans, passerells, caderneres i verdums que va 
organitzar la Societat Ocellaire El Passerell. Aquesta incorporació 
dels amants dels ocells fringíl•lids en el marc de la Fira del Caça-
dor va esdevenir tot un encert, ja que va congregar més assistents, 
mentre que el cant dels ocells va servir de fil musical de la fira.

Tot i així, l’essència de la fira continua essent el GOS CAÇADOR 
i, un any més es va superar el centenar de cans exposats. La 
novetat, molt ben acollida pels gossers i propietaris dels gossos 
exposats, va ser el muntatge d’una carpa destinada únicament 
als animals, que va cedir la Diputació de Lleida. Els visitants 
van poder observar les següents races de gossos caçadors: 
Podenc, Ca Eivissenc, Gran Gascogne Saintongeois, Jack Te-
rrier, Griffon Bleu de Gascogne, Briquet Griffon Vendéen, An-
glo-Française, Setter Anglès, Teckel, Fauve de Bretagne i altres 
de creuats.

La Cephenemyia Stimulator és una “mosca” de la família dels tà-
vecs que en una de les seves fases de desenvolupament presenta 
aquest aspecte larvari.
Aquestes larves apareixen en gola, narius i boca. Debilita molt el 
cabirol, ja que li impedeix respirar i menjar correctament, cosa 
que el fa més vulnerable als depredadors i a la caça. Sembla, a 
més, que l’efecte augmenta en animals joves i mascles adults, en 
els primers per la seva major dependència i feblesa i en els segons, 
sobretot en l’època de zel, perquè és un moment de gran estrès, 
baixada de defenses i, per tant, major susceptibilitat.
En l’argot caçador se l’anomena “el gusano de las narices” i no es 
transmet a les persones que manipulen els animals afectats.
L’any passat a Catalunya es van detectar casos al Solsonès, Ber-
guedà, la Cerdanya, la Selva, l’Alt Urgell i la Garrotxa.

La segona edició del curs de rastreig d’animals ferits esdevé un 
èxit i apropa el món dels gossos i la caça a tots els públics.
Una nova jornada amb pinzellades tecnicoteòriques, per una ban-
da, i proves pràctiques, per l’altra, com la identificació dels indi-
cis en un anchus, la prova de balística terminal o la resolució de 
diferents rastres artificials, ha satisfet amb escreix l’interès dels 
assistents.
També cal destacar la bona organització, la professionalitat i el 
bon tracte de l’amfitrió i l’equip del Restaurant la Pedra.

MIQUEL BADIA – SOLSONA 

MC – MANRESA 

ROBERT ALSINA – MANRESA JOSEP VILA - CALAF 

La Fira del Caçador de Solsona torna a agafar ritme!

La V edició de la Fira del Caçador de Sant Fruitós de Bages exposa més gossos que mai

1er cas del 2018 de Cephenemya Stimulator II curs de rastreig d’animals ferits

Caça news

Autoritats inaugurant la fira 2018

Ambient de la fira

Box amb els gossos de caça

bretó), molt utilitzats per a la caça menor com a gos de mostra 
per la seva energia, fins a Podencs paterninos utilitzats per a la 
cacera del senglar per la seva gran tenacitat, passant per dife-
rents gossos de rastre i altres de mostra.

La vessant gastronòmica 
de la Fira ha comptat en-
guany amb la participa-
ció de 10 restaurants de 
la localitat en el concurs 
de tapes elaborades amb 
carn de caça i amb una de-
gustació a la mateixa fira, 
efectuada pel Restaurant 
Can Ferrer, que ha ofert 
un excel•lent plat d’espat-
lla de daina.

A més, en aquesta edició 
la revista de caça Cine-
geticat ha muntat un joc 
educatiu al seu estand 
consistent en la identifi-
cació d’algunes espècies 
cinegètiques a partir de 
diferents parts del cos, 
com poden ser banyes, 
cornamentes o ullals. El joc ha tingut bona acceptació entre els 
més joves i no tant joves, que s’han adonat que sempre es pot 
aprendre alguna cosa. Als participants se’ls ha obsequiat amb una 
bossa esportiva amb el hashtag #LaCaçaÉsVida.

Per la seva part, la Territorial de Barcelona de la FCC ha celebrat 
en el marc de la Fira una nova sessió formativa de seguretat en 
les batudes de caça. Amb aquesta, ja s’han celebrat 5 edicions a 
tota la província a les quals han participat més de 1.000 caçadors, 
una bona aposta per millorar la seguretat del col•lectiu i millorar 

el hàbits de conducta 
en l’activitat cinegètica. 
El president de la Terri-
torial de Barcelona Joa-
quin Zarzoso ha lliurat 
l’assegurança Premium 
Cat gratuïtament als 
assistents de la jornada 
més joves com a premi a 
l’interès mostrat. Els es-
tands del Cub de Caza-
dores de Becada i el del 
Club Esportiu Becaders 
de Catalunya han estat 
dels més freqüentats de 
la fira i han generat una 
gran expectació i interès 
sobre aquesta espècie 
migratòria i la seva caça, 
una caça que cada cop té 
més adeptes i que depèn 
moltíssim del treball del 

gos. També hi ha hagut molta participació al tir amb aire compri-
mit, a l’exhibició d’aus rapinyaires i al tir amb arc.
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Caça news

El passat mes de maig es varen reunir a Brussel•les el comitè NA-
DEG (grup d’experts de la Directiva d’aus i els seus hàbitats) i des-
prés de la seva intervenció, en la qual van posar de manifest que 
la població de tórtora comuna (Streptopelia turtur) està en declivi 
arreu d’Europa, es va aprovar un Pla d’Acció per a la conservació 
d’aquesta au que inclou una moratòria de caça.

A aquest Pla s’hi van oposar Grècia, Bulgària, Itàlia i Xipre així 
com la Federació Europea de Caça. Espanya va proposar una al-
ternativa a la moratòria consistent en una limitació important de 
les captures i en l’endarreriment de la mitja veda a finals d’agost 

per tal d’afavorir la supervivència dels polls de tórtora.

Segons l’informe del NADEG, s’han identificat 3 factors impor-
tants d’aquest declivi poblacional:

• La pèrdua d’hàbitat en les zones de reproducció i en les zones 
hivernals promogut pels canvis agronòmics.

• El brutal i massiu furtivisme d’aquesta au sobretot a Xipre, 
Itàlia i Grècia, així com les captures massives al sud del Medi-
terrani (Àfrica).

• La mateixa caça.

Des de 1990, a Gran Bretanya, Holanda i Bèlgica 
la població ha disminuït en més d’un 80% i a Ale-
manya i Portugal ha disminuït en un 50%, mentre 
que a França i Espanya ho ha fet en un 30%.

Si s’analitzen les captures (1998-2015) de tórtora 
a l’Estat espanyol, s’observa que el 80% del total 
es caça a Andalusia, Castella la Manxa, Castella i 
Lleó i Extremadura. I segons l’ICO entre el 2012 i el 
2015 la població de tórtora a Catalunya és estable.
En el marc d’aquest Pla quedaria suspesa la caça 
de la tórtora a tot Europa fins a invertir aquest 
declivi, amb revisions cada 3 anys.

Davant d’aquesta situació, la Federación Españo-
la de Caza està promovent reunions amb caràc-
ter d’urgència amb el Ministerio de Agricultura, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente per tal de 
buscar una solució millor.

A la reunió, les entitats ecologistes van recordar 
a la Comissió Europea que aquesta prohibició 
s’hauria de fer efectiva a tots els estats membres i 
implementar-la a partir d’aquest mateix any 2018.

EDUARD MELERO – CARDONA 

Prohibit caçar la tórtora?

International Single Species Action Plan for the Conservation 
of the European Turtle-dove Streptopelia turtur (2018 to 2028)

Des de fa poc existeix una nova Asso-
ciació que vol representar el pòinter 
com a gos caçador a Espanya. Aquesta 
nova Associació considera que l ’actual 
reglament pel qual es regeixen les pro-
ves de gossos de mostra «perjudica el 
gos amb instint caçador davant els 
gossos que només corren sense sentit 
i que cacen poc o gens».
 
Una cosa similar ha succeït amb el Set-
ter Club de España, però en aquest cas 
dins del mateix Club, en què la nova 
Junta Directiva ha volgut apropar les 
proves de gossos als caçadors de peu 
i organitzar proves d’aptituds natu-
rals, amb el premi a les Joves Prome-
ses, els Diplomes d’iniciació (DI) per 
a becadells (delta de l ’Ebre), Becada 
(Cadí i Montsant, al gener), Perdiu de 
muntanya (dia 11 setembre, al Pallars), 
proves de caça pràctica amb perdiu 
sembrada, presència en fires com la de 
Girona, una revista molt didàctica i in-
teressant i una prova de morfologia ro-

tativa pel territori i diverses especials 
“setter” en exposicions canines d’arreu 
del territori. Tot això sense perjudici 
de mantenir les proves de búsqueda de 
caza i gran busca, per tal de compagi-
nar gossos estilistes i trobadors.

L’Associació del Pòinter va decidir crear 
un nou reglament per a proves de gossos 
destinat a conèixer i destacar els gossos 
caçadors davant de corredors i estilistes. 
Un reglament en el qual les virtuts més 
importants de la caça (mostra i cobrament) 
siguin les més valorades i destacades.

En aquest nou reglament no s’eliminarà 
cap gos i serà destinat precisament als 
caçadors, perquè una vegada acabada la 
caça puguin divertir-se i alhora mostrar 
els seus gossos per poder veure i conèixer 
els millors gossos caçadors del nostre país, 
de tal manera que es se’n puguin obtenir 
descendents i potenciar el sentit de la caça 
en aquests gossos de mostra.

El que es pretén és que els caçadors cone-
guin els millors trobadors de caça en mans 
d’altres caçadors i es puguin fer cries entre 
ells.

En propers dies es distribuirà el nou regla-
ment amb la idea que sigui conegut per tot 
el món.
 
Pot ser una tasca interessant, donat l’im-
mobilisme en què s’ha situat el Pointer 
Club Español. Veurem com evolucionen 
un i altre.

EQUIP CINOFILIA CINEGETICAT

Neix l’Associació del Pointer de Caça

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

Terres de l’Ebre 19 i 26 Agost - 2 i 9 Setembre  

Mesures especials

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

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

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

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

Aquest quadre és un resum i s’aconsella la lectura amb detall de la Resolució completa.
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Caça news

Tirada Memorial Mel

El grup d ’amics i seguidors de Mel Capitán (1990 – 2017) 
ha organitzat pel pròxim 14 de juliol un Memorial consis-
tent en una tirada al plat amb recorregut de caça al camp 
de tir de Caldes de Montbui.

E s t r ac ta d ’u n a t i r ad a s e n s e à n i m de luc r e e n me mòr i a 
de l ’e s t i m ad a Me l  p e r p o de r fe r  u n r e t r oba me nt e nt r e 
a m ic s i  c one g ut s a mb l ’obje c t iu de pa s s a r u n a b on a 
jor n ad a . 

Gr àc ie s a  tot s e l s  c ol · l ab or ador s ,  tot s e l s  pa r t ic ipa nt s 
obt i nd r a n u n ob s e qu i  i  pa r t ic ipa r a n e n d ive r s o s s or -
tejo s . 

Pe r i n s c r iu r e’s  a  l a  t i r ad a ca ld r à e nv i a r u n W h at s App 
a l  6 0 5 4 3 7 8 5 8 a mb e l  nom i  e l  DN I f i n s a l  4  de ju l iol .

Tal com va essent tradició, el diumenge 
passat dia 20 de maig es va celebrar la 14a 
recollida massiva de deixalles pels bos-
cos de Cassà de la Selva i rodalia. Hi van 
participar unes seixanta persones; socis 
que formen part de l’àrea privada de caça 
de la Societat de Caçadors de Cassà de la 
Selva i col•laboradors d’altres entitats. 
L’esdeveniment el va organitzar la Socie-
tat de Caçadors amb el suport de l’Ajunta-
ment de Cassà de la Selva.

La brossa recollida, igual que els anys an-
teriors, es va traslladar fins a la zona d’es-
tacionament del Pavelló Polivalent, on 
l’Ajuntament hi va posar un contenidor que 
es portarà a una planta de reciclatge per fer la 
gestió correcta de les deixalles. 

La recollida va acabar a l’hora d’esmorzar amb 
una sardinada per a tots els participants.
Es van recollir tota mena d’objectes: 
sofàs, ampolles, matalassos, vidres, ferra-
lla, planxes d’aïllament, runa de construc-
ció, tubs de plàstic... etc. En total uns 25 m³ 
de deixalles. Tot i que cada vegada es tro-
ba menys brossa, se segueixen fent aboca-
ments en llocs nous i això és una pràctica 
que entre tots cal eradicar.

El restaurant Casa del Bosc (ubicat dins del 
Parc Natural del Montseny) repeteix l’edició 
Jornades Gastronòmiques de Caça.

Després de l’èxit absolut de la primera edició 
celebrada l’any passat, enguany el propietari 
del restaurant Xavier Pericas impulsarà, del 
2 de juny a l’1 de juliol i amb més força que 
mai, la II edició.

Una nova edició que comptarà amb un inte-
ressant menú degustació de fins a 30 plats 
elaborats amb carn de caça que de ben se-
gur no deixarà indiferent els comensals. El 
còctel gastronòmic de la mà d’un bon xef, 
elaborat amb carn de molt bona qualitat, 
productes de proximitat, KM0, 100% natu-
ral, ecològic, tot maridat amb vins del celler 
Parés-Baltá i emmarcat en un paratge natu-
ral té l’èxit garantit!

Des de Cinegeticat repetim la col•laboració 
i, a més, oferim un concurs amb un premi 
d’un dinar per a dues persones a les Jorna-
des gastronòmiques de caça per a les dues 
primeres persones que encertin els noms i la 
relació dels plats de la imatge.

Salut i bona cuina!

ESTEVE PRUNELL/PITU MIAS - CASSÀ DE LA SELVA 

XAVIER SALA - EL MONTSENY

14 anys recollint deixalles a les Gavarres

Jornades gastronòmiques
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El pinso d’alta energia està compost per 
carn de pollastre, de vedella deshidratada 
55%, arròs 20%, mantega de porc ibèric 
10%, farina de pa, cereals (blat i ordi inte-
gral 5%), sal, sulfat de condroïtina, vitami-
nes, oligoelements i conservants naturals. 
Tot lliure de productes genèticament modi-

ficats (OGM).

La quantitat de pinso a administrar depen-
drà del pes i l’edat de l’animal.

Ideal per a la temporada de cacera.

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

ment modificats (OGM).

La quantitat de pinso a administrar depen-
drà del pes i l’edat de l’animal.

Ideal per la resta  de l’any.

Humitat 10% Vitamina A 16.000 ui/kg

Proteïna bruta 32% Vitamina D3 1600 ui/kg

Greix brut 15% Vitamina E       60 mg

Fibra 3% Vitamina B1      0,55mg

Cendres 10% Vitamina B2     1,8mg

Sodi  0,3% Vitamina B6     0,75mg

Calci 3,2% Vitamina B12    0,11mg

Fòsfor 1,1% Biotina             0,3mg

Àcid fòlic 0,15%

Humitat 10% Vitamina A  8.000 ui/kg

Proteïna bruta 28% Vitamina D3   820 ui/kg

Greix brut 11% Vitamina E       19 mg

Fibra 3% Vitamina B1      0,55mg

Cendres 10% Vitamina B2     1,8mg

Sodi  0,3% Vitamina B6     0,75mg

Calci 3,2% Vitamina B12    0,11mg

Fòsfor 1,1% Biotina             0,1mg

Àcid fòlic 0,15%

AnàlisisAnàlisis
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E l  p a s s a t  d i s s a b te  d i a  5  e s  v a  c e l e b r a r,  a  S a n t  B e -
n e t  d e  B a g e s ,  l ’a s s e m b l e a  g e n e r a l  d e  l a  Fe d e r a c i ó 
C a t a l a n a  d e  C a ç a .  H i  v a r e n  a s s i s t i r  u n e s  d u e s - c e n -
te s  p e r s o n e s  e n t r e  l e s  q u a l s  h i  h av i a  r e p r e s e n t a n t s 
d e  l e s  s o c i e t a t s  d e  c a ç a d o r s ,  m e m b r e s  d e l  D e p a r -
t a m e n t  d ’A g r i c u l tu r a ,  d e l  S a f a r i  C l u b  i  d e l  C o s 
d ’A g e n t s  R u r a l s .

A q u e s t s  s ó n  a l g u n s  d e l s  te m e s  q u e  e s  v a n  t r a c t a r :

-  A p r o v a c i ó  c o m p te s  a n u a l s  a u d i t a t s  i  p r e s s u p o s t .
-  P r e s e n t a c i ó  c a l e n d a r i  c o m p e t i c i o n s .
-  E m o t i u  m i n u t  d e  s i l e n c i  p e r  a l s  c a ç a d o r s  q u e  e n s 
h a n  d e i x a t ,  e s p e c i a l m e n t  e l  S r.  M a r i a n o  M a te .
-  R e p à s  d e  l e s  a c t i v i t a t s  2 0 17  ( a m b  a p o s t a  p e r  i n -
c o r p o r a r  e l  j o v e n t  i  l e s  d o n e s  a l  m ó n  d e  l a  c a ç a , 
a i x í  c o m  c o n t i n u a r  a m b  e l  p l a  d e  f o r m a c i ó  d e l 
c o l · l e c t i u ) .
-  C o nv e n i  a m b  l a  U F E C .
-  I n c o r p o r a c i ó  d e  F i e l d  Ta r g e t  c o m  a  n o v a  m o d a l i -
t a t  e s p o r t i v a . 
-  A s s i s tè n c i a  d e  M a r c  C o s t a  ( d i r e c to r  A g e n t s  R u -

r a l s ,  q u e  v a  m a n i f e s t a r  l a  i m p o r t à n c i a  d e l  c o l · l e c -
t i u  c a ç a d o r  i  l ’a c t i v i t a t  c i n e g è t i c a .
-  I n te r v e n c i o n s  d e  d i v e r s o s  a s s i s te n t s ,  i n te r e s -
s a n t s  i  p r o d u c t i v e s  c o m  l e s  d ’O c t av i  M o i x  o  Fr a n -
c i s c o  L a u n e s .
-  Pa r l a m e n t  d e l  n o s t r e  a m i c  i  c o l · l a b o r a d o r  d e  l a 
r e v i s t a  J o r d i  À l v a r e z  ( To t i ) ,  q u e  v a  p r o m o c i o n a r  e l 
c o n s u m  d e  l a  c a r n  d e  c a ç a .
-  E n t r e g a  d e  p r e m i s  i  r e c o n e i x e m e n t s .

To t  p l e g a t ,  e n  u n  e n to r n  p r i v i l e g i a t  i  a l  b e l l  m i g  d e 
l a  n a tu r a !

Àngel Ballesté Roman, d’Aitona, 
guanya el provincial de recorre-
guts de caça de Lleida a Alguaire

El millor tirador de recorreguts de caça en tota la seva 
història és Àngel Ballesté Roman. Aquest passat diu-
menge al campionat provincial 2018 de recorreguts de 
caça celebrat a Alguaire ho ha tornat a demostrar.  Di-
fícilment hi haurà un altre tirador amb aquest nivell 
tècnic.

El tirador i  caçador de la societat de caçadors d’Aitona 
va trencar 48 plats de 50 que li  van sortir al  l larg dels 
tres recorreguts de caça i  es va imposar clarament en 
la categoria d’homes.  En aquesta ocasió el  recorregut 
va estar dissenyat pel delegat de competicions no cine -
gètiques de la Federació de Caça de Lleida Sr.  Eduard 
Martínez. 

En les altres categories es va imposar Marta Giménez 
de la Societat de Caçadors de Les Borges Blanques en 
la categoria de dames,  el  senyor Orlando Pros del Club 
de Tir Lleida de RRCC i  Compak en la categoria de vete -
rans,  el  senyor Tomàs Serrano a la categoria de súper-
veterans,  Anacleto Ruiz en la categoria Màster i  Robert 

Mangues es va imposar en la categoria júnior.

Àngel Ballesté va fer un petit homenatge al  tirador 
Cristòbal Aldehuela,  d’Alguaire,  que recentment ha es-
tat operat i  no va poder concursar en aquesta ocasió.

Ramon Mayench Cots.
 

El passat 8 de juny el Departament d’Agricultura va organitzar 
a Les Borges Blanques una jornada sobre la seguretat en la caça 
en la qual també hi va participar la Federació de Caça de Lleida.
Es van tractar altres temes com els animals de companyia, la 
campanya de la sega del cereal i la importància d’ estar ben as-
segurats en tots els sentits. 
L’ acte va comptar amb l’assistència de caçadors i representants 
de les societats de caçadors de la comarca, el cap de secció d’Ac-
tivitats Cinegètiques i Pesca Continental dels Serveis Territo-
rials del DARP a Lleida, Sr. Francesc Cases i Armengol; el Cap 
Regional de Ponent dels Agents Rurals senyor Llorenç Ricou; 
el senyor Josep Maria Baiget i Marquès Cap d’Àrea Bàsica de 
les Garrigues; el vicepresident 1r i el secretari tècnic de la Fede-
ració de Caça de Lleida, senyors Josep Prat i Ramon Mayench 
respectivament.
 

El passat 4 de març es va celebrar el Cam-
pionat Provincial de la modalitat esporti-
va de Compak Sporting al camp de tir la 
Nora a Alcoletge.

Campió sènior  ÀNGEL BALLESTÉ ROMAN 
Subcampió sènior   EDGAR BOSCH TUFET
Tercer classificat  RAUL REIG CAMA

Campió veterans  JUAN MORALES BARBERO
Subcampió ORLANDO PROS ABELLÓ

Campió júnior  ROBERT MANGUES MARTÍN
Campiona dama  MARTA GIMÉNEZ MAS

FCC

Lleida

Campionat provincial 
de Compak Sporting 2018

Nova assemblea de la catalana

Jornada de seguretat a les Borges Blanques

La Territorial de Lleida organitza 
una tirada solidària per 
combatre el càncer infantil.
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Més visitants “no caçadors”

La IV edició de Girocaça va superar expectatives i va gaudir d’un 
gran èxit d’assistència, que es millora any rere any. La Fira dedicada 
al món cinegètic atrau centenars de visitants amb la particularitat 
que molts d’ells no estan vinculats al món de la caça i això representa 
una gran oportunitat per conèixer de primera mà aquesta activitat 
en una Fira on es promociona la cultura i la sensibilització amb el 
medi natural.
        
La Fira disposava d’un gran espai amb exposició de gossos de caça 
on, en cada box, hi figurava el nom del propietari, la identificació de 
la raça i la seva utilitat principal segons la modalitat o espècie a caçar, 
fet que esdevenia una eina didàctica molt interessant tant per visi-
tants relacionats amb el sector cinegètic com pels que no ho eren. 
Així, es van poder observar races de caça menor com els setters, els 

sabuesos italians, els petits blaus, els beagles, els pòinters o els bracs i 
gossos de caça major, com els podencs, grifons blaus, porcellanes, etc.

La part pràctica i interactiva de la Fira fou el simulador de tir i els jocs 
didàctics de reconeixement d’espècies que va muntar la Federació 
Catalana de Caça, la pràctica de punteria sobre petites dianes amb 
escopetes d’aire comprimit, la caça amb arc de la mà de l’Associació de 
Caçadors Arquers de Girona (ACAG), que van muntar una carpa amb 
unes dianes on s’explicava en què consistia la caça amb arc i la gent 
podia practicar les tècniques de tir, les exhibicions i explicacions en 
directe del món falconer amb les aus rapinyaires, la demostració del 
rastre de sang amb l’associació Rastrejadors i el Sr. Ignasi Dalmases, 
l’exhibició amb gossos portadors (retrievers) de la mà del Sr. Ariza, 
l’exhibició de la modalitat de Sant Hubert amb Mariola Rafart i el 
seu bretó Go i l’exhibició de gran recerca amb Manuel Tejeira.

Pel que fa als estands, n’hi havia de clubs de races de gossos, clubs 
de modalitats de caça, remolcs i accessoris, armeries, cases de pinsos, 
l’estand dels Agents Rurals, el del Seprona i el de l’ADF, concessionaris 
de vehicles, especialistes en GPS, localitzadors i emissores, parades 
variades i un bon servei de bar.

I, per no perdre el costum, es va aprofitar per celebrar la trobada de 
colles del senglar de la demarcació gironina, on s’hi van exposar les 
novetats de la temporada vinent i que va acabar amb un dinar popu-
lar al mateix recinte.

Joaquim Casals. 

Nou seminari sobre seguretat 
en les batudes

El passat cap de setmana es va celebrar a l’Albiol un seminari sobre segu-
retat en batudes. Van assistir-hi un total de 140 persones, entre els quals 
hi havia 31 caps de colla, 21 gossers, Agents del Seprona de la Guàrdia Civil, 
Mossos d’Esquadra i tècnics del Departament d’Agricultura, entre altres.
 
La inauguració de l’acte va anar a càrrec de l’alcaldessa del poble, Lídia 
Guerrero, juntament amb el president de la Territorial de Tarragona de la 
Federació Catalana de Caça, Joaquim Vidal, i el president de la Societat de 

Caçadors de l’Albiol, Salvador Rius.

Durant el seminari, els membres del Seprona van explicar les normes de 
seguretat i el reglament d’armes.

El torn següent va ser per parlar de qüestions de seguretat, com per exem-
ple la col·locació de línies a les batudes, la importància de disposar d’una 
bona assegurança i el grau de responsabilitat de cadascun dels partici-
pants. Aquest torn va ser moderat pel professor en Dret Administratiu de 
la Universitat de València, Albert Ituren.

La jornada va concloure amb un dinar de germanor, que com no podia 
ser d’altra manera, estava elaborat amb carn de caça: estofat de senglar 
amb patates.

La trobada següent serà el dia 7 de juliol a Poboleda, amb la I Trobada de 
Joves Caçadors de Tarragona.

Mayte Jiménez.

Girona

Tarragona
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Que la caça amb arc és una mo-
dalitat a l’alça no ho dic jo, ho 
diuen les xifres. Cada dia hi ha 
més aficionats que la practiquen 
al nostre país i per descomptat 
en l’àmbit internacional on els 
“indis” ja són una legió. L’arc és 
una eina excel·lent de gestió 
mediambiental com així s’ha 
demostrat des de fa anys. No 
obstant això, a Espanya i com en 
moltes altres qüestions també 
anem a la cua. Al nostre país en-
cara tenim pendent l’aprovació 
d’una reglamentació específica, 
clara i definitiva que col·loqui 
l’arc al lloc que li correspon, i que 
per exemple s’obri d’una vegada 
per sempre el seu ús a les Reser-
ves Nacionals de Caça.
Ens aturem un moment a valo-
rar el “perquè” la caça amb arc 
creix entre els aficionats mentre 
hi ha altres modalitats que van 
a la baixa i estan a punt de desa-
parèixer per la manca de “relleu 
generacional”.

Quin és l’atractiu d’aquesta mo-
dalitat? La resposta és ben sen-
zilla: l’arc proporciona al caçador 
un contacte estret i directe amb 
la natura i obliga a despertar 
instints que la nostra “espècie” 
tenia gairebé oblidats. Des del 
simple muntatge d’una fletxa en 
la intimitat de la nostra llar a les 
hores compartides amb amics 
durant l’entrenament al camp 
de tir, ens alliberen de l’estrès 
quotidià i sobretot ens aporten 
interminables hores de diversió.

Qui no busca noves sensacions 
que el facin sentir-se diferent, 
i que a més el permetin créixer 
com a caçador i com a persona?  
La caça amb arc atrau tant al 

jovent caçador que 
busca noves aven-
tures i apassionants 
sensacions com a 
aquells no tan joves, 
que en molts casos ja 
ho han caçat gairebé 
tot i troben en l’arc 
una injecció d’adre-
nalina que els fa re-
cuperar la il·lusió per 
reconquistar “vells” 
reptes.

Avui, com fa milers 
d’anys quan un avan-
tpassat construïa el 
primer arc amb un 
simple pal i un gra-
pat de tendons, ens 
emocionem cada 
vegada que després 
de tensar l’arc veiem 
la fletxa volar ma-
jestuosament cap 
al seu objectiu. I sí, 
és cert, els nostres 
arcs disten “anys 
llum” d’aquells pri-
mers. Però la seva concepció, el 
seu esperit i les sensacions que 
aconseguien transmetre’ns són 
les mateixes. L’arc té un encís 
especial que captiva a tot aquell 
que ho prova. Aquell instant in-
descriptible en què la respiració 
s’atura, el cor s’accelera i els ulls 
s’escapen “fixos” després de les 
plomes de fletxa, ens transme-
ten sentiments únics, emocions 
sense igual que la caça amb arc 
atresora.

El principal responsable 
d’aquest augment espectacular 
en les xifres d’aficionats que 
prefereixen “abraçar” aquesta 
difícil modalitat enfront de la 

caça amb arma de foc és, sense 
cap dubte, l’arc mecànic més co-
negut com a arc compost i que 
al nostre país anomenem arc de 
politges.

UNS RETALLS DE LA SEVA 
HISTÒRIA

Des que el 23 de juny de 1966 l’en-
ginyer inventor nord-americà 
Holless Wilbur Allen (1909-1979) 
registrés la patent del que seria 
el primer arc mecànic, plasmant 
així la seva genial idea de cons-
truir un arc que, utilitzant la 
llei de la palanca emprava unes 
politges per “desmultiplicar” 
la força necessària per tibar, el 
món de l’arc i la caça amb arc 

en particular van experimen-
tar una expansió exponencial 
quant al nombre d’aficionats es 
refereix. Wilbur Allen va acon-
seguir la seva patent el 1969, i el 
1977 la seva empresa ja n’oferia 
més de 100 models diferents. 
Després de 8 anys de producció, 
dues terceres parts dels arcs que 
hi havia al mercat eren arcs de 
politges. Avui dia, els arcs de po-
litges han evolucionat enorme-
ment i són capaços de transme-
tre a la fletxa índexs d’energia 
cinètica què Mr. Wilbur Allen 
només va poder somiar fins al 
dia de la seva mort, un trist suc-
cés que va esdevenir l’any 1979 
com a conseqüència d’un fatal 
accident de trànsit. Durant la 

seva productiva vida com a inventor, Mr. Wilbur Allen va registrar 
nombroses patents, entre les quals podríem destacar les arxicone-
gudes claus Allen.

L’arc compost, per l’acció desmultiplicadora del seu mecanisme 
(siguin politges o lleves), permet que qualsevol aficionat amb inde-
pendència de la seva massa muscular pugui manejar amb destresa 
un arc prou potent com per ser emprat en la caça. Aquesta carac-
terística és la clau del seu èxit. Els arcs compostos es van popula-
ritzar ràpidament entre els caçadors nord-americans. Però no seria 
fins arribada la dècada dels anys 80 quan es donarien a conèixer al 
gran públic mundialment en aparèixer en el film FirstBlood II en la 
qual John Rambo, el mític personatge encarnat per Sylvester Sta-
llone “liquidava” els dolents de la pel·lícula amb un arc de politges; 
concretament un arc inspirat en el model RAM de l’empresa Hoyt, 
que poc temps després començaria a comercialitzar amb el nom de  
RAMBO.

L’efectivitat i l’encert amb què Rambo manejava el seu arc van pro-
vocar que tots els adolescents (i no tan adolescents) del planeta vol-

guessin un arc de politges fins al punt que es van 
disparar les vendes a tot el món. No és d’estranyar 
perquè aquesta pel·lícula superava els 40 milions 
de dòlars a les taquilles dels Estats Units i els 300 
milions en el marc internacional. Afortunadament 
aquesta va ser només una “febre” passatgera i els 
arcs de politges van tornar a ser emprats per a la 
finalitat que van ser creats per Mr. Wilbur Allen. 
Caçar.

L’esdeveniment més rellevant que portaria als arcs 
de politges a obtenir reconeixement internacional 
va arribar a principis dels anys noranta de la mà 
d’un magnífic caçador arquer. El dia 4 de gener de 
1990 Chuck Adams va aconseguir abatre un puma 
a l’estat d’Idaho, completà així les 27 espècies que 
formen la llista del Gran Slam americà i es convertí 
en el primer caçador de la història que ho aconse-
guia emprant un arc de politges. La premsa se’n va 

fer ressò ràpidament i la notícia va transcendir al pla internacional. 
Al llarg de la seva extensa carrera Chuck Adams ha publicat més 
de 5.300 articles i 11 llibres sobre caça amb arc, juntament amb els 
innombrables trofeus cobrats l’han convertit en el caçador arquer 
més reconegut i premiat internacionalment.

ELS MODERNS “POLITGES “

En aquests últims anys, els arcs mecànics han millorat notablement 
les seves prestacions però sense perdre’n l’essència. Els arcs d’última 
generació són més fiables, precisos i capaços de desenvolupar veloci-
tats inimaginables fins ara. En definitiva, són molt més efectius. Però, 
i en aquest cas el “però” és al meu entendre un factor positiu, segueixen 
sent una arma de “tracció animal”. Us heu preguntat per què un arc no 
té “fiador” com els fusells o les ballestes? La resposta és ben senzilla: un 
arc no es pot mantenir “carregat” mecànicament, necessita “un animal” 
(racional, no m’entenguin malament) que propulsi la corda, mantenint 
la tensió amb l’esforç dels seus propis músculs fins al moment del tret. 
En definitiva, i això va per als “legisladors” així com per als agents de  

En un hide

L’Arc mecànic, 
un prodigi de 
l’enginyeria
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l’autoritat encarregats d’aplicar la legisla-
ció actual, un arc per si sol no és més pe-
rillós que una bicicleta o un estenedor. Per 
cert, aquests són els apel·latius afectuosos 
amb els quals els aficionats fem referència 
als arcs de politges en el nostre argot.

Des de fa anys les marques més presti-
gioses estan embrancades en una cursa 
de fons on la meta final no és altra que 
la d’aconseguir extreure d’aquesta “arma” 
tot el seu potencial. Es tracta d’unir en 
un perfecte equilibri una sèrie de factors 
diversos com són la precisió i l’estabilitat 
en el tret, juntament amb una translació 
d’energia eficient que proporcioni a la fle-
txa gran velocitat durant el vol i que li faci 
atresorar un alt incideix d’energia cinètica. 
Tot això reunit en un arc lleuger, i amb un 
disseny estèticament atractiu per a l’afi-
cionat.

Empreses com Hoyt, Mathews, Bear, Bow-
tech o PSE fabriquen arcs mecànics de pri-
mera qualitat i altes prestacions. Però si hi 
ha una empresa líder en tecnologia, en què 
els arcs són una mostra d’enorme qualitat 
i magnífiques prestacions, aquesta és sen-
se cap dubte PRIME Archery.

Si bé és cert que els arcs PRIME són uns 
nouvinguts, no és menys cert que darrere 
seu hi ha una de les companyies més sòli-
des i punteres en el sector de la tecnologia 
aplicada al món de l’arc. L’any 1999, Lou-
Grace i els seus tres fills Nate, Mat i Jason, 
van decidir entrar a la indústria de l’arcua-
ció. Amb la marca comercial G5 Outdoors 
van treure al mercat la seva primera punta 
de caça major, el model B-52. Una produc-
ció que es veuria ràpidament augmentada 
amb altres models d’altíssima qualitat en-
tre les quals destaca el model MONTEC, 
que sens dubte es tracta de la punta més 
sòlida i resistent de totes les que es poden 
trobar al mercat, a més d’ostentar el rècord 
absolut de vendes a tot el món.

A la MONTEC, li seguirien altres com la 
STRIKER o la Havoc, fins a arribar a la seva 
darrera creació, la DEAD MEAT, una pun-
ta mecànica de tres fulles que actualment 
lidera el rànquing de vendes a USA. L’any 
2011 Mr. Grace va decidir treure al mercat 
els PRIME, una línia d’arcs de gran qualitat 
i altes prestacions. L’èxit d’aquests arcs va 
ser fruit de l’esforç i dedicació d’un grup 
d’experts enginyers disposats a identificar 
i solucionar els problemes que altres fabri-
cants no havien pogut resoldre en els seus 
arcs. Això va suposar la introducció d’un 
concepte de politges totalment diferent: el 
Parallel Cam Technology. 

Aquest nou sistema solucionava un dels 
problemes més persistents relacionats 
amb les politges: aconseguir que roman-
guin centrades i equilibrades durant tot 
el seu desenvolupament (tensat i tret de 
l’arc). Per això els enginyers de G5 van des-
envolupar una politja amb dues pistes in-
ternes per on circulen els cables de l’arc en 
paral·lel. Aquest sistema aconsegueix que 
el moviment de les politges sigui estable i 
regular en tot moment perquè evita així 
que es desplacin lateralment, així com l’es-
forç de torsió, inducció i la fatiga o revirat 
de les pales. En definitiva, el PCT millora 
notablement la precisió de l’arc i aconse-
gueix que l’arquer pugui dur a terme agru-
pacions molt consistents. 

A més a més, els cossos dels arcs (riser) de 
la nova sèrie 7000 estan construïts amb 
alumini 82X, el més fort i resistent que 
existeix actualment en la indústria. Les 
altes prestacions d’aquest material unit 
a la seva extrema rigidesa optimitzen 
l’ajust en l’ancoratge de les pales de l’arc i 
redueixen el soroll del tret. 

L’any 2017 PRIME va presentar el projecte 
CENTERGY amb un riser estès en la mei-
tat inferior que li imprimeix una forma 
característica. Aquest efectiu i elegant dis-
seny optimitza l’equilibri de l’arc a la mà 
del tirador, redueix notablement el temps 
necessari per fer blanc i elimina per com-
plet el balanceig de l’arc, que queda pràcti-
cament “ancorat” a la mà del tirador en el 
moment crític del tret.

Enguany, durant el xou de l’ATA a India-
napolis, PRIME va presentar el LOGIC, un 
nou arc que conserva el   del Centergy però 
que es redueix en longitud fins a les 31 “. El 
LOGIC incorpora el nou sistema de polit-
ges TRK Parallel Cam (Sistema d’Orienta-
ció equilibrada Central).

Les noves TRK tenen una lleva específica 
per a l’obertura de cada arquer que les fa 
extremadament eficients. Amb un cicle 
d’obertura més curt, són lleugerament 
més amples que les seves antecessores; 
aquest és el motiu pel qual el LOGIC mun-
ta pales bífides. Amb un let-off del 85% 
aconsegueix una velocitat de tret de 330 
peus per segon. 

Què ens oferirà el futur? Potser arcs més 
ràpids que arribin els 400 fps. Ningú ho 
sap, però estic segur que l’esforç dels en-
ginyers al costat dels avanços de la tecno-
logia faran que el futur sigui apassionant.
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Què és per tu la caça?
Personalment em costa de definir, però per mi la caça 
representa una desconnexió de la rutina i a la vegada 
connexió amb gent que fa temps que no veus. És a dir, quan 
portes una setmana treballant o en el meu cas estudiant, 
és gratificant arribar al cap de setmana i tornar-te a trobar 
amb aquella gent que no has vist des de fa uns dies i amb 
els quals tens una relació d’amistat que moltes vegades no 
aconsegueixes així com així. En el meu cas la caça m’ha 
servit per conèixer amics que si no practiqués la caça no 
hauria conegut mai, amics que potser tenen 50 o 60 anys 
però són amics i companys tot i la diferència d’edat.
Els riures, les anècdotes explicades durant un dia de caça, 
són tan peculiars que sempre queden marcades dins d’un 
mateix fins arribar a un punt en el qual no vols deixar 
d’anar a caçar per poder passar més moments com els 
viscuts dies enrere.

Què és el que et va iniciar en el món de la caça?
No és què em va iniciar al món de la caça, en el meu cas és 
qui i aquesta persona és el meu avi. Des de ben petit que em 
portava amb ell a caçar el senglar i des del primer dia tota 
la gent que l ’envolta i els companys de la colla m’han tingut 
molt d’afecte. Va ser uns anys més tard quan vaig deixar de 
jugar a futbol perquè el què volia fer jo era acompanyar el 
meu avi a caçar durant els caps de setmana.

Quants anys fa que caces? I, si es pot saber, quants anys 
tens?
M’expliquen els meus pares (el meu pare també caça) que 
amb 5 o 6 anys quan feia bon temps ja acompanyava el meu 
avi en les seves sortides. Actualment tinc 22 anys i des dels 
14 anys que porto una arma i sempre he caçat al mateix 
vedat, a Sant Hilari Sacalm.

Quina modalitat t’agrada més? Per què?
Pràcticament es pot dir que només he provat la caça 
major, concretament la batuda del porc senglar i, de fet, 
tot i haver acompanyat amics a fer acostaments a isards, 
cabirols i cérvols, cap d’aquestes caceres m’ha fet pujar 
tant l ’adrenalina com la caça del porc senglar. Potser és per 
això que em desplaço més cap a la caça d’aquest animal en 
batuda. 
Per altra banda, un dia vaig poder anar a acompanyar un 
amic a caçar becades i tampoc em va desagradar, de fet vaig 
poder matar la meva primera i única becada de la meva vida.

Un paratge per caçar…
Es pot dir que des que tinc memòria que caço a Sant Hilari 
Sacalm. Això fa que actualment tingui molt llocs apresos 
tot hi que encara me’n queden molts per aprendre. Tots els 
llocs que em sé són gràcies a la gent de la colla que m’acull 
per anar de gosser algun dia o bé per anar a posar parades i 
així aprendre-me-les de memòria. Hi he anat tants cops que 
actualment em diuen per posar-ne jo, i això realment és una 
sensació gratificant tot i que no tiri a cap senglar perquè la 

Entrevista 
al caçador

gent mostra confiança en tu.
També he de dir que la passada 
temporada vaig anar a altres llocs i 
penso que no està malament conèixer 
noves zones de caça de Catalunya 
perquè aprens com funcionen altres 
colles i la seva organització per dur a 
terme les caceres, a part de conèixer 
més territori.
Podria dir que m’agrada molt caçar 
al meu poble però últimament m’està 
agradant molt anar a altres llocs i amb 
altra gent coneguda a caçar.

Tens gos? Quina raça?
Actualment no tinc cap gos perquè 
no tinc espai per tenir-los, ni temps 
per cuidar-los, ja que estic estudiant a 
Lleida i se’m faria molt difícil fer-ho. 
Parlant amb els gossers de la colla, 
el fet de tenir-ne un grapat resulta 
una bona despesa econòmica que ara 
mateix estudiant no em puc permetre, 
però espero que en un futur pugui 
tenir la meva pròpia canilla de gossos 
de rastre per a la caça del senglar.

Quina arma utilitzes?
Quan vaig començar a caçar als 14 
anys, portava una escopeta del 12 que 
era del meu avi de l ’any 66, una Franchi 
que encara a vegades l ’he portat, de 
fet aquesta temporada passada hi vaig 
matar dos senglars. 
Quan vaig fer els 18 anys, el meu avi 
em va regalar el rifle que portava ell, 
un Benelli Argo amb calibre 9,3x62 i 
realment aquest calibre em va molt 
bé per caçar a Sant Hilari ja que són 

trets bastant a prop i té molt poder de 
parada.

Aprofites la carn de caça?
Tota la carn de caça s’aprofita, la nostra 
colla venem els senglars i així obtenim 
una mica de diners per pagar diferents 
despeses al llarg de l ’any. En el meu 
cas com a mínim un parell de cops ens 
en quedem per tenir-ne al congelador. 
Sempre que he anat a acompanyar 
algun amic a fer un acostament he 
tornat amb les mans plenes ja sigui de 
cabirol, daina o cérvol. 

Trobes amb facilitat botigues 
especialitzades en caça?
La veritat és que mai he tingut 
cap problema per trobar alguna 
botiga especialitzada en la caça. 
Personalment m’agrada anar a 
armeries i demanar preus de coses i 
llavors comparar, però sempre acabo 
a la mateixa armeria de sempre, que 
la tinc al poble del costat i fan molt 
bons tractes als seus clients.

T’agradaria practicar algun altre 
tipus de caça?
Personalment m’agrada molt la 

batuda del senglar, però la caça del 
cabirol amb espera o acostament 
també té molt mèrit ja que és una 
espècie molt desconfiada i l ’has de 
conèixer molt bé per poder-la caçar. 
He tingut el privilegi d ’acompanyar 
algun amic i realment caçar el cabirol 
enganxa molt. 
Per altra banda he de destacar que, 
com a molta gent, a mi agradaria 
poder practicar la caça en la modalitat 
d ’acostament d ’espècies com l ’ isard, 
el cérvol o la daina (deixant de 
banda la cabra hispànica perquè 
és exagerat). Però personalment i 
potser a algú altre també li passa, que 
tot i haver-hi els sortejos que es fan 
per anar a caçar a diferents reserves 
públiques continua sent elitista, els 
preus són prou elevats com perquè 
un jove de 20 anys i estudiant s’ho 
pugui permetre. A part d ’això si et 
toca algun sorteig segurament hagis 
de fer algun animal selectiu, i d ’acord 
que els selectius poden ser de certa 
envergadura, però la majoria de les 
vegades no és així i això fa una mica 
de ràbia perquè de moment no ens 
podem permetre pagar tants diners 
per tenir un trofeu de qualsevol 
animal d ’aquestes característiques. 
Els grans trofeus dins les reserves 
nacionals de caça l ’Administració els 
continua mantenint pràcticament 
només per a la gent que té molts 
diners. La gran majoria de població 
caçadora no pot fer front a les taxes 
actuals que pot arribar a assolir un 
trofeu.

La majoria de caçadors 
no poden fer front a 
les taxes per caçar un 
trofeu a les Reserves

Res m’ha fet pujar tant 
l’adrenalina com la cacera 
del porc senglar
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Quina és la mitjana anual de costos 
en relació a la caça?
Tots sabem el que ens gastem en un 
any o temporada en anar a caçar. El 
què està clar és que si caces el senglar 
al municipi on vius, et gastaràs 
menys diners que no pas si et 
dediques a anar a fer acostaments a 
reserves de caça. També cal destacar 
que si ets gosser i tens gossos això 
implica unes despeses econòmiques 
bastant importants a f inal de l ’any.
Tot depèn de la caça que practiquis 
i dels diners que vuguis invertir en 
això.

Què creus que es pot millorar en el 
món de la caça?
Des del meu punt de vista el què 
s’hauria de fer és acostar la caça a 
la societat o més ben dit , acostar la 
societat al món de la caça perquè 
la puguin entendre des del punt de 
vista ecològic. Jo crec que això es 
podria dur a terme fent xerrades 
i debats a les escoles o a les zones 
públiques de pobles i ciutats on la 
gent hi pugui anar gratuïtament i 
participar pacíficament.
Fent aquestes coses la societat 
podria arribar a entendre el per què 
de la caça i l ’ important que és la seva 
gestió per als diferents ecosistemes.

Com veus el futur de la caça a 
Catalunya?
Relacionat amb el tema anterior, si 
el món de la caça es conegués més i 
la població rural no anés disminuint 
amb el temps, el futur de la caça 
s’aniria mantenint regularment. 
Hi ha zones d ’alta muntanya que 
la mitjana d ’edat de la població és 
molt alta perquè els joves marxen a 
viure a les ciutats ja sigui per feina o 
estudi i als pobles s’hi queda la gent 
gran que cada cop van menys a caçar.  

Alguna anècdota?
Més que una anècdota el què 
m’agradaria fer és una aportació a 
tot el jovent en general. És veritat 
que es fa una cacera jove al Baix 
Empordà, però penso que seria una 
bona idea fer-ne una a cada comarca 
(per exemple). S ’hauria de parlar 
amb colles que els agradés participar 
en aquesta iniciativa i poder-ho tirar 
endavant. Així aniríem coneixent 
joves d ’arreu de Catalunya, nous 
terrenys i zones de caça.

S’hauria d’acostar la caça a la societat 
perquè la puguin entendre, almenys des 
del punt de vista ecològic.

Acabi la frase: 
El m i l lor caçador és aquel l que  és 
company i am ic , independentment 
de que caci més o menys. Si tens 
companys i am ics al teu costat 

passaràs unes jornades de caça 
inobl idables . El més impor tant és 
que et sentis còmode fent el que 
t’ag rada i no t’ hag is de preocupar 
de res .

• Kit bàsic 1 – R2 Dual System GPS + ràdio tracking – receptor + 1 collar 433-434 MHz: 649 € PVP (776 €), estalvia’t 127 € i 
emporta’t un maletí gratis! Collar GPS addicional a 230 €.

• Kit especial 3 – R2 Dual System GPS + ràdio tracking – receptor + 3 collars 433-434 MHz (2 de GPS + 1 de RT): 849 € PVP 
(1.135 €), estalvia’t 286 € i emporta’t un maletí gratis! Collar GPS addicional a 230 €.

• Kit falconeria – maletí amb receptor R1+ i emissor F22 433-434 MHz: 629 € PVP
• Nova OFERTA 6×5 EN COLLARS HOUND FINDER 433-434 MHz: compra’n 5 i emporta-te’n 6 (afegeix 6 collars a la 

cistella de la compra o bé contacta amb vendes@tinyloc.com o la teva armeria. Oferta limitada a les primeres 100 unitats)

L’empresa Tinyloc torna a oferir la seva oferta més sol·licitada!!
OFERTA 6×5 en collars Hound Finder i segueixen les extraordinàries ofertes
de kits maletí (receptor amb 1 o 3 collars), tria el teu:

Productes destacats

MALETÍ DE LOCALITZACIÓ GPS 
+ RÀDIO TRACKING 433-434 MHz 
(GOSSOS DE CAÇA)
Preu des de: 649’00 €

RECEPTOR TINYLOC R1+ GYR 
TELEMETRIA RT 430-439 MHz
Preu des de: 449’00 €
 

EMISSOR TINYLOC F22 
FALCONERIA 433 MHz
Preu des de: 185’00 €

MALETÍ DE FALCONERIA BÀSIC 
(MALETI + F22 + FIXACIÓ + R1+)
Preu des de: 629’00 €

RECEPTOR TINYLOC R2+ WILD-
LIFE, RADIO TRACKING VHF 150 
MHz, CONSERVACIÓ DE FAUNA
Preu des de: 546’00 €

EMISSOR TINYLOC F22 
FALCONERIA 433 MHz
Preu des de: 185’00 €

RECEPTOR TINYLOC R1+ 
TELEMETRIA RT UAV 433-434 MHz
Preu des de: 449’00 €

TINYLOC HOUND FINDER 
ALERTA MORTALITAT, RÀDIO 
TRACKING 150 MHz, 
CONSERVACIÓ DE FAUNA
Preu des de: 230’00 €

TABLET BQ Aquaris M10 10” 
i instal·lació de programari mapes
Preu des de: 329’00 €
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Reflexions estivals

El dia es desperta fresc i serè. A l’horitzó, 
alguns núvols allargassats es van tenyint 
de color vermell a mesura que s’acosta l’al-
ba. A poc a poc, el silenci nocturn d’aquest 
racó del Pirineu es va trencant amb les piu-
ladisses estridents dels ocells, els xiulets de 
les marmotes grasses i el dringar monòton 
de les esquelles del bestiar. Aviat el país 
cruixirà sota la llum enlluernadora del sol 
de juliol i totes les cuques, com afirma la 
dita, viuran. De moment, però, mentre tot 
això no passa, reposo les cames adolorides 
després de l’ascens a aquest tossal de rocs 
des d’on observo els moviments d’un esca-
mot d’isards feliços i distrets. Tot plegat fa 
que m’emmandreixi i m’assec al caire de les 
canals. Els pensaments se’m barregen dins 
del cap i les reflexions comencen a surar 
buscant respostes a tot de qüestions. Al-

guns d’aquests pensaments els he intentat 
memoritzar per plasmar-los en aquest arti-
cle que, com sempre em passa a l’estiu, m’ha 
fet certa mandra escriure’l. 

Censar o fer hipòtesis?
Fa unes setmanes, en plena primavera, 
mentre baixava per un corriol després 
d’un matí de caça amb un amic del poble, 
vaig tenir aquella sensació que tots hem 
experimentat algun cop d’estar vivint una 
situació que ja havia viscut anteriorment. 
La situació hauria estat còmica si allò que 
la va provocar no hagués estat un comen-
tari que sempre m’ha amoïnat i que el meu 
company va deixar anar durant la conversa 
que havíem iniciat tornant al cotxe. En tot 
el matí no vam veure cap cabirol, malgrat 
haver recorregut una zona coneguda pels 

dos per ser una garantia a l’hora de cercar 
aquests animals. Mentre comentàvem els 
detalls i les impressions de la cacera, el meu 
amic va dir allò de: “noi, no entenc perquè 
no hem vist res, mira que el coto està farcit 
de cabirols i n’hi ha un fotimer!”. Vaig atu-
rar-me i, girant-me cap a ell, vaig pregun-
tar-li d’on treia aquesta afirmació. Ell, una 
mica molest per la pregunta i la meva cara 
de dubte, va contestar: “l’altre dia en vaig 
veure tres a la vora de la meva granja. I el 
Manel ahir va dir-me que quan baixa per la 
carretera per anar a l’hort cada dia veu una 
femella”. Doncs bé, aquestes eren les dades 
amb què el meu amic pretenia demostrar 
que el vedat estava “farcit” de cabirols. Això, 
com he comentat, ja ho havia sentit altres 
vegades en situacions molt diverses i refe-
rent també a altres espècies cinegètiques. 

La reserva
Per Daniel Olivera (text i fotos)
Guarda de Reserva de Caça

No vaig respondre al meu amic. Ho vaig deixar estar i la conversa 
va acabar aquí. De fet, ja havíem arribat al cotxe i ens esperava un 
bon esmorzar que, de ben segur, seria el més assenyat que faríem 
aquell matí.

La protecció de les espècies
Per diverses circumstàncies, moltes d’elles degudes a l’acció huma-
na o bé motivades per desequilibris mediambientals, hi ha espècies 
animals que veuen perillar la seva supervivència a curt i mitjà ter-

mini. D’altres, malgrat que mantenen una població encara prou ac-
ceptable, pateixen una disminució dels efectius o una reducció im-
portant de la seva àrea de distribució. Per tal d’evitar la desaparició 
irreversible o la disminució dràstica d’aquestes espècies, els gover-
nants d’una gran majoria de països van decidir en el seu moment 
crear la figura d’”Espècie Protegida”. Aquesta mesura, però s’ha 
comprovat que no garanteix la supervivència d’aquests animals. 
En efecte, la protecció de les espècies, a cop de normativa o de llei, 
no serveix de gran cosa si després no s’apliquen una sèrie de mesu-

res fruit d’un estudi previ que resolgui els motius que han portat a 
aquella espècie al límit de les seves possibilitats de supervivència.

Un dels problemes més greus i habituals és el costum de tergiversar 
la realitat del món natural adaptant-lo a la nostra manera idealit-
zada de veure el medi que ens envolta. Tendim a dotar de qualitats 
humanes tant a les espècies animals com a la seva manera d’utilit-
zar i desenvolupar-se en l’hàbitat que el sosté.

Les mesures de protecció solen centrar-se en l’individu o, com a 
molt, en poblacions vinculades a petites superfícies de territori. El 
fracàs, en aquest sentit, esdevé evident.

Si, per exemple, volem protegir les espècies d’ocells en perill dels se-
cans de caire estèpic de la Plana Lleidatana com la Ganga i la Xurra 
que, per cert, antigament havien estat  caçades, el simple fet d’in-
cloure-les en el llistat d’espècies protegides a Catalunya no salvarà 
aquests ocells. En canvi, si l’Administració hi destina temps i esforç, 
tant econòmic com d’efectius humans, a trobar els mitjans per a sal-

vaguardar l’hàbitat i els usos tradicionals del territori on viuen, és 
probable que aquestes espècies tinguin possibilitats d’augmentar 
l’èxit reproductor i recolonitzar l’espai on han desaparegut. Però no, 
l’Administració, en aquest cas, va preferir dotar d’un gran volum de 
diners i efectius humans els projectes de regadius que acabaran per 
transformar de manera inevitable els pocs secans que resten a la 
Plana de Lleida. Per tant, la Ganga i la Xurra, per molt protegides 
que estiguin, desapareixeran tant o més de pressa que el seu hàbi-
tat... i amb elles desapareixeran els altres animals i vegetals propis 
d’aquests secans, i també ho faran les persones que utilitzaven de 
forma tradicional aquests territoris. A canvi, tindrem uns pagesos 
contents perquè podran regar els seus camps, cosa que tampoc no 
els permetrà millorar la seva economia ja que el problema de l’agri-
cultura no és l’aigua, és quelcom molt més profund i greu.

La protecció real de les espècies cal centrar-la en el medi on habita, 
incloses també les poblacions humanes i les seves activitats. No es 
pot protegir o salvar de l’extinció un animal si no salvaguardem el 
seu hàbitat de la destrucció i l’especulació. En aquest sentit, cal pre-

La figura d”’Espècie 
Protegida” no 
garanteix la 
supervivència 
d’aquests animals
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servar les activitats humanes que no siguin perjudicials per al medi, 
que s’adaptin a l’entorn i alhora siguin econòmicament viables. 

Un altre exemple de fracàs del proteccionisme és el gall fer dels 
nostres boscos subalpins pirinencs. Una espècie que fins a princi-
pis de la dècada dels anys vuitanta del segle passat es caçava. Es va 
prohibir la caça d’aquest animal creient que la causa del seu declivi 
era la pressió cinegètica. Però, malgrat aquesta prohibició estricta, 
el gall fer està pràcticament destinat a la desaparició.

En aquest cas, si la llei proteccionista hagués inclòs, a més de la pro-
tecció concreta de l’animal, un programa de seguiment de les activi-
tats humanes en els boscos de muntanya, amb una gestió forestal 
respectuosa amb el conjunt de l’hàbitat englobant animals, plantes 
i persones, potser ara parlaríem de la recuperació del gall i possible-
ment de recobrar la seva gestió cinegètica.

Les noves espècies (acceptar o rebutjar)
El llop ha vingut pel seu propi peu. Això, per molt que costi d’en-
tendre ha estat així. De moment, no hi ha hagut cap intent d’aquest 
cànid de crear un escamot familiar estable al nostre país, tan sols 
hi ha hagut la presència d’individus divagants que han passat més 
o menys desapercebuts i no han creat gaires conflictes amb els 

interessos humans. Si bé, el medi pirinenc encara pot oferir possi-
bilitats d’acollida a aquesta espècie, caldrà prioritzar i dotar d’una 
normativa eficient de compensació als habitants de la zona on s’es-
tableixi. Personalment, no li donaria cap estatus ni d’espècie prote-
gida ni cinegètica. Tanmateix, caldria fer un seguiment rigorós de 
l’evolució de la població per actuar ràpid, sense necessitat de massa 
entrebancs administratius i burocràtics, en el moment que sigui 

necessari. La mitificació a que ha estat sotmesa aquesta espècie des 
de temps immemorials ha fet que la nostra percepció del llop sigui 
imprecisa i voltada de tota una aura mística que no té res a veure 
amb la realitat de l’animal.

El cas de l’os és diferent. No va venir tot sol, l’hi van posar. Va co-
mençar a colonitzar les zones més favorables del Pallars Sobirà 

i l’Aran a partir d’un projecte de l’Estat francès de 
repoblació i alliberament d’animals provinents d’Es-
lovènia. Sembla que s’ha adaptat prou bé als dife-
rents hàbitats que li ofereix aquesta àrea pirinenca. 
Curiosament, gairebé tots els ossos nascuts aquí 
sembla que són fills del mateix pare, un gran os do-
minant que va ser dels primers que es van alliberar. 
Arran d’aquest fet, hi ha projectes, ja iniciats, d’allibe-
rament de més mascles per tal d’evitar problemes de 
consanguinitat. De tota manera, la mateixa natura-
lesa i comportament d’aquest animal ofereix molts 
problemes a l’hora d’augmentar-ne la població. No 
soc cap expert en el tema, però opino que l’os no 
arribarà mai a esdevenir una espècie totalment es-
tablerta en el territori. Malgrat que sempre hi haurà 
un mínim d’efectius, la població no augmentarà i 
tendirà a estancar-se. A més, no crec que s’escampin 
gaire fora de les àrees que ara mateix habiten. En 
qualsevol cas, igual que amb el llop, cal fer un segui-
ment exhaustiu (com ja s’està fent) d’aquesta espècie 
per evitar problemes amb la població humana resi-
dent i els visitants. Personalment, he estat en llocs 
on hi ha hagut sempre ossos i persones cohabitant 
en el mateix espai. He comprovat que els problemes 
són molt esporàdics i de fàcil solució. La convivèn-
cia entre l’home i aquests animals és perfectament 
possible, tan sols cal que s’accepti i es tingui present 
que hem de compartir el mateix espai. Evidentment, 
la manera com l’Administració afronti el tema és un 
punt bàsic per saber quin serà nivell d’acceptació 
de la població humana de la zona. És important te-
nir en compte que els primers interessats en evitar 
problemes amb aquestes noves espècies són els re-
sidents de les comarques pirinenques. És a aquestes 
persones a qui cal oferir tota la informació i l’ajut 
necessari per garantir la convivència sense afectar 
els seus interessos.

Que tingueu un bon estiu. Espero no haver-vos avo-
rrit massa amb aquest recull d’impressions perso-
nals. Prometo que en el proper article parlaré més 
de caça. Salut.

La convivència entre homes, 
llops i ossos depèn de nosaltres.

Preus per volum. 
Ports gratuïts.

Entrega en 48h.

Contacte i pressupost: 
comercial@fitaller.com / 93 874 08 36

Trofeus 
i premis de fusta
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La gestió cinegètica

Des de 1950 la mecanització, la concentració parcel•lària i la in-
tensificació agrícola han transformat els agrosistemes hispans, 
que han perdut la biodiversitat, la vida silvestre i la fauna per 
augmentar la producció agroramadera. D’altra banda, l’abando-
nament de l’activitat agroramadera en els sistemes de muntanya 
ha propiciat l’arbustització i la reforestació de l’altra gran superfí-
cie del terreny rural. Les dues transformacions són les principals 
responsables de les cadenes causals que expliquen el declivi de la 
tórtora comuna i de la resta de fauna associada als agrosistemes.
S’estima que entre 1980 i 2014 ha desaparegut el 80% de la pobla-
ció reproductora de tórtora a Europa, això implica un descens mi-
tjà anual del 2,3% d’aquesta població i els ciutadans no han estat 
conscients de la pèrdua del seu patrimoni natural. La tórtora és 
una au migratòria, per la qual cosa està sotmesa a altes taxes de 
mortalitat en les seves zones de cria, de passada i hivernals. A les 
zones de pas i en les d’hivernada igual, que aquí, també hi operen 
els problemes de la degradació i destrucció del seu hàbitat, com 
els de sobrecaça.

A Espanya s’estima que les captures anuals de tórtora se situen 
entre 436.807 i 805.643 exemplars; aquesta és l’extracció més 
nombrosa de tot Europa i coincideix amb el declivi de població 
atlàntica de tórtora que no ha parat en els últims anys, a diferèn-
cia de la població centreeuropea que s’ha estabilitzat gràcies a la 
reducció de la pressió cinegètica i de les captures. Considerant les 
característiques ecològiques d’aquesta espècie, els models ma-
temàtics d’aprofitament sostenible estimen que les captures han 
de representar entre el 5-15% de la població post reproductora.

És sostenible la caça d’una espècie que té la seva població en 
declivi? La tórtora és una espècie migradora, de manera que és 
un patrimoni compartit pels països europeus (rics) i africans (po-
bres). Tenim un sol planeta en el qual cada dia l’home modifica la 
seva naturalesa, perquè li treu espai, recursos i altera els cicles 
naturals de múltiples formes. El nostre cotxe, la nostra casa i la 
nostra ciutat són desitjats als països pobres, encara que destros-
sin la natura de la qual tots depenem.

Objectiu Tórtora 
(Streptopelia turtur)

Per Dr. Jesús Nadal
Departament de Ciència Animal
ETSEA (UdL) jnadal@ca.udl.es

Text traduït al català 

Moltes són les controvèrsies que envol-
ten la vida actual perquè comprometen 
el futur de les properes generacions. Si 
examinem la caça de la tórtora, trobem 
que en els últims anys hi ha hagut millo-
res espectaculars en el tir i les armes, en 
la preparació física i mental del caçador, i 
en l’equip auxiliar; però pocs avenços en el 
coneixement de l’ecologia de l’espècie i de 
la seva gestió sostenible.

Tres grups de pressió prenen i estan pre-
nent els llocs de poder i de decisió: els 
abusadors (la finalitat dels quals és en-
riquir-se sense considerar el dany a la 
natura), els anticaça (societats ecologis-
tes radicals que generen com a enemic el 
caçador) i els animalistes (societats pro-
drets dels animals que pretenen eliminar 

el caçador). Els grups de pressió fan servir 
tot tipus d’estratègies per modificar les 
lleis, la percepció social i les seves regles 
ètiques. El seu avanç sembla imparable, 
ja que d’una banda, els mitjans de comu-
nicació han trobat en ells un filó inesgota-
ble per mantenir i augmentar les vendes, 
i de l’altra, la majoria de les persones són 
urbanites.

Les institucions dels caçadors: Federa-
cions, Associacions i Fundacions han op-
tat pel xoc frontal, denunciant la perver-
sió d’aquests grups de pressió. Quan hi ha 
un xoc frontal entre dos, el que té menys 
velocitat, menys massa i menor resistèn-
cia pot quedar aniquilat. 
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Té sentit enfrontar-se i no dialogar per 
trobar punts d’acord? Els ecologistes i els 
animalistes són sensibles a la conservació 
de la natura, de manera que és possible 
establir punts d’acord en aquest camp. A 
més, cal mostrar-los que l’aprofitament de 
la població dels animals silvestres pot ser 
sostenible.

Per què no ha estat ni és sostenible l’apro-
fitament cinegètic de la tórtora? Encara 
que molts caçadors compleixen els plans 
tècnics de caça, n’hi ha molts altres que no, 
i també hi ha molt furtivisme en tots els 
països on viu la tórtora. Com més pobre és 
el país (sud), més corrupció i menys con-
trol i, com més ric (nord), més prohibició 
de la caça. Els països mediterranis conte-
nen gran part del problema (arrasadors, 
xantatgistes i furtius) perquè no han sa-
but adaptar la seva tradició consistent en 
l’aprofitament de les poblacions d’aus mi-
gradores al seu declivi actual generalitzat 
pel canvi global.

Els arrasadors són aquells gestors i caça-
dors que organitzen l’activitat per obtenir 
el major nombre possible de captures sen-
se considerar els plans tècnics de caça. Ells 
coneixen bé l’espècie, els seus requisits 
ecològics i les estratègies per maximitzar 
la seva caça, de manera que inverteixen 
tots els seus diners en aquest sentit, però 
l’aprofitament resulta totalment insoste-
nible.

Els xantatgistes són els gestors i caçadors 
que apliquen tots els coneixements i ins-
truments actuals per enganyar l’espècie 
a fi de caçar: reclams electrònics, abeu-
radors, menjadores, cimbells... disposats 
per capturar, no per ajudar a conservar la 
població.

Els furtius són aquells que no consideren 
les normes legals i desenvolupen estratè-
gies de captura que no donen oportunitat 
d’escapament a l’animal 

i que els suprimeix l’ètica de la caça (caçar 
des del cotxe, dins de reserves, en espais i 
zones de seguretat...) .

Avui la premsa cinegètica està plena de 
notes contra les propostes de les mora-
tòries de la caça sobre les diferents espè-
cies, que impulsen els grups de pressió 
anticaça. Ells han agafat la bandera de la 
conservació d’aquestes espècies i s’han 
posat davant dels caçadors. Si els caça-
dors impulsem, participem i col·laborem 
en el seguiment i la gestió sostenible de 
les espècies cinegètiques, podem rever-
tir la situació per demostrar que som real-
ment els que més invertim i més ens preo-
cupem per la conservació de la natura i la 
seva biodiversitat.

La gestió cinegètica | Objectiu Tórtora (Streptopelia turtur)

Taxidèrmia
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08269 Valls de Torroella, Barcelona.
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Dr. Calibre

El calibre 17
Dins les diferents versions del calibre 17, 
la més coneguda i usual és la del .17 HMR, 
(HornadyMagnumRimfire). Aquest cali-
bre de foc anul•lar (Rimfire) va néixer a 
principis de l’actual segle XXI, l’any 2002, 
i els seus artífexs foren DaveEmary i el 
fabricant de municions Hornady, d’aquí 
en part el seu nom. Ho van fer partint 
d’una beina del calibre 22 Magnum, es-
trenyent-li el coll per allotjar una punta 
o un projectil de 4,3 mm. o 17 mil•lèsimes 
de polzada (mida molt popular perquè és 
la mateixa que la de les armes amb impul-
sió d’aire comprimit més corrents), però 
de forma diferent, molt més aerodinàmi-
ca i amb millor coeficient balístic pel fet 
de ser el•líptica, cosa que li confereix fins 
a certa distància molta efectivitat i pre-
cisió i impulsió per explosió de pólvora. 
Gran part de la munició d’aquest calibre 

es fabrica combinant la clàssica camisa 
de coure rematada per la punta de polí-
mer, que normalment cada fabricant dis-
tingeix amb un color diferent de punta.

En alguns països i comunitats és perme-
sa la caça d’animals amb calibres petits 
com aquest o també amb el .22 LR, .22 
Magnum i similars, sobretot per a ani-
mals de talla petita, alguns rapinyaires i 
diversa animàlia, cosa que no vol dir que 
els mateixos no puguin ser efectius per 
a animals de talla mitjana o més grossa, 
si el tret es posa en el lloc adequat, ja que 
si no és així, hi ha moltes possibilitats de 
deixar l’animal ferit, fet molt lamentable 
i no desitjat. Com he dit abans i degut a 
les seves característiques, aquests cali-
bres tenen les seves limitacions naturals. 
Una d’elles i molt important és la distàn-

cia efectiva de tret, molt bona a curta 
però que a mida que s’augmenta, perd 
precisió i efectivitat. Entre les municions 
de foc anul·lar, el .17 HMR és la que guan-
ya les altres en velocitat, més menys 700 
metres/segon; ara bé, una de les seves 
dificultats més importants i que sobretot 

Perfecte pel tir 
de precisió i apte 
per a la caça a 
curta distància

afecta a la seva precisió la produeix el vent. Un projectil de 
tan sols 17 o 20 grains, que acostumen a ser els pesos més em-
prats pels diferents fabricants de munició d’aquest calibre, 
encara que se l’imprimeixi molta velocitat, no contraresta 
suficientment aquest efecte i en perjudica molt la deriva.

Una altra gran qualitat que té el .17 HMR és l’absència pràcti-
cament de retrocés, que per al món de la precisió és molt im-
portant, per això alguns fabricants d’armes d’aquests tipus 
l’han inclòs en la seva gamma de fabricats. Acostumen a ser 
accions de forrellat, amb carregador que es pot extreure i in-
clús algun monotir, també n’hi ha algun de semiautomàtic, 
més pràctic per a països on és permesa la caça amb aquest 
calibre, igual que algun de forrellat rectilini. Un avantatge 
important també és el preu, ja que tant l’arma com la mu-
nició, tot i que com sempre hi ha un ampli ventall de tipus i 
models, de més assequibles a altres més cars, acompanyat de 
les seves prestacions poden fer decantar cap a la seva adqui-
sició, per davant altres. En algunes competicions de precisió 
és possible veure alguna carrabina d’aquest calibre, si es té 
en aquest cas major avantatge que les usuals del calibre .22 
LR, ja que té sobre aquestes major potència i velocitat. Tot i 
així no és el més usual encara, en aquest país. Es fabriquen 
tant amb la clàssica culata de fusta, inclús amb el sistema 
tecnicoteòric tumbhole, com amb materials sintètics, men-
ys delicats aquests últims i pràctics sobretot per a la caça 
en els països i comunitats on les armes d’aquest calibre són 
permeses per a tal fi. Moltes d’elles són de tipus «varmint», 

o sigui sense sistemes de punteria o alces tradicionals, a fi 
que s’hi pugui muntar qualsevol tipus de visor, tradicional, 
punt vermell, hologràfic, o amb les prestacions que cada un 
hi vulgui donar o cregui més apropiades per a les seves con-
veniències. La legislació espanyola permet guiar les armes 
d’aquest calibre amb el tipus de llicència D, d’armes llargues 
ratllades per a caça major, però com que és la munició em-
prada per les armes d’aquest calibre de «foc anular», no està 
del tot clara la seva utilització legal per a la caça, ni major ni 
menor, per tant crec que val la pena assegurar abans de res 
en quin punt es troba aquest tema, no fos cas que sense cap 
mala intenció qualsevol usuari la posés a la pràctica de ma-
nera incorrecta, cosa que comportaria alguna situació com-
promesa o perjudicial per als seus interessos. En els països 
on això està clar i per tant permesa la seva utilització per a la 
caça, crec que les peces ideals per a fer-lo sevir, millor que no 
sobrepassin en massa la vintena de kg, ja que aquest calibre 
és de format reduït, 4,3 mm. i poc pes 17 a 20 grains, limiten 
la seva efectivitat en funció de la distància. Fins a aproxi-
madament els 150 metres manté unes prestacions accepta-
bles, però disminueixen en gran manera, a mida d’anar-la 
augmentant, tant per a la pèrdua de velocitat del projectil 
que fa que tingui molta caiguda com la pèrdua d’efectivitat, 
penetració i conseqüentment «poder de parada», fet que pot 
provocar deixar animals ferits i amb patiment innecessari. 
Per a evitar això, alguns fabricants de munició ja han tret al 
mercat amb el mateix calibre munició de millors prestacions i 
propietats, com pot ser el .17 Winchester SuperMagnum, que 

Per Ricard Marquès
Fotos Toni Ayala (Armeria Pou)
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amb cotes molt similars, augmenta la 
seva velocitat per sobre dels més o men-
ys 900 metres/segon, cosa que millora en 
gran manera la seva efectivitat, precisió, 
penetració, poder de parada, etc. Penseu 
que molts calibres més grossos emprats 
normalment per a caça major no arriben 
a aquesta velocitat; per tant, tenint sem-
pre present el que hem dit abans sobre 
legislació, si aquesta ho permet crec que 
cal tenir present aquesta possibilitat mi-
rant sempre la mida de la peça a caçar.

Amb calibre 17 també hi ha altres va-
riants de foc anul•lar, totes elles poc co-
negudes sobretot al nostre país, com per 
exemple el «.17 HM2», o el «.17 AGUILA». 
Aquestes no són tan populars com el .17 
HMR, però també fan servir la mateixa 
punta o projectil. El .17HM2 o .17 Hornad-
yMatch 2, va néixer l’any 2004 de la mà 
dels mateixos artífexs Emary i Hornady, 
aprofitant els èxits i la mateixa punta 
del seu antecessor .17 HMR, però amb 
la beina del calibre .22 STINGER, una 

mica més llarga que 
la del .22 LR normal, 
també estrenyent el 
seu coll. No va tenir 
l’èxit del .17 HMR, ja 
que aquest s’ha im-
posat al seu germà 
petit, tant per pres-
tacions com perquè 
no s’ha produït per 
tants fabricants 
d’armes ni muni-
cions a tot arreu i 

conseqüentment el nombre d’usuaris 
també ha sigut inferior. Un altre capítol 
a part també recau en el preu de la muni-
ció, que tot i tenir prestacions superiors 
al .22 LR, el preu de la munició del .22 
HM2, pot multiplicar per diverses vega-

des el del .22 LR normal, fet rellevant a 
l’hora de decantar-se per a la seva adqui-
sició i utilització. El calibre «.17 AGUILA», 
fou desenvolupat l’any 2003 a Mèxic per 
Efrain Peralta i l’armera High Standard 
partint de la beina del .22 LR, també es-
trenyent el seu coll com en els altres casos, 
per a allotjar la punta de 4,3 mm. 

Un tret ben col·locat 
pot abatre un gran 
animal tot i que els 
experts el recomanen 
per animals que no 
sobrepassin els 20kg.

El 17HMR és un llop 
amagat sota un vestit 
de xai.

L’any 2004 a Cuernavaca, Indústries Tecnos fabricant de mu-
nicions Aguila, va iniciar la seva producció, tot i esperant que 
tingués més èxit que la mateixa munició fabricada per Federal 
a USA, els anys 50, la qual pràcticament es va quedar en el seu 
prototip, per això no va tenir l’acolliment esperat en aquells 
moments, es va deixar de fabricar i avui dia és molt buscada per 
col•leccionistes i molt difícil de trobar. El .17 Aguila permet po-
der-lo tirar amb les carrabines del .17 HM2, ja que les seves cotes 
són una mica més llargues, però no a l’inrevés. Pel que es veu, en 
un moment donat Aguila va vendre els drets de fabricació a una 
companyia coreana, PMC, i aquesta sembla que pràcticament 
l’ha deixat aparcada. Com podeu veure, hi ha diferents variants 
de la «criatura», amb millors i pitjors prestacions a escollir, sem-
pre en funció del camp en què es vulguin fer servir i en els paï-
sos en què la legislació les permeti. Per la meva part, sols queda 
desitjar-vos que si teniu alguna arma d’aquests calibres, la gau-
diu al màxim i us ajudi a passar una bona estona practicant la 
caça o el tret de precisió.
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L’objectiu
Galeria de fotos dels subscriptors
Pots enviar les teves fotos a foto@cinegeticat.cat; d’aquesta ma-
nera tindràs l’oportunitat de deixar constància dels teus èxits ci-
negètics 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!

El “Llunetes” després de moltes 
hores ha aconseguit guanyar la 
partida.

El Dani amb un bon cabirol del Berguedà

Satisfacció després de moltes hores darrera 
seu. Felicitats Pedro

No hi ha millor repte que anar-hi. Felicitats Josep Mª!
El Josep amb el peculiar cabirol caçat a Cardona

El Marc content amb aquest preciós cabirol caçat 
en un paratge idílic

Amunt i avall el Lluís ha aconseguit abatre aquest 
bon exemplar

La Irene i el Dingoy amb el senglar abatut pel seu pare

La cara de felicitat de l’Aleix equival a la dificultat. 
Enhorabona!

La Núria amb aquest preciós 
isard de la Reserva Nacional 
de Caça de Freser-Setcases

Un cabirol molt maco caçat 
per l’amic Anselm

Un equip ben equipat té moltes garanties 
d’èxit. Felicitats!

#respectealanimal
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Per Anna Pla Fornós. Advocada i mediadora
“Assessorament i defensa en assumptes civils 
i penals”. Tel. 690 952 753

Càmeres
de fototrampeig

Se’ns ha consultat si l’ús de càmeres de fo-
totrampeig és legal i si se’n podria utilitzar 
el contingut en un procediment judicial 
com a prova vàlidament obtinguda.

Actualment no tenim cap normativa que 
prohibeixi l’ús d’aquestes càmeres expres-
sament. El què si sabem és que les càmeres 
en sí mateixes són legals i se’n pot fer un ús 
per a activitats cinegètiques.

En el sector cinegètic aquest tipus de cà-
meres s’han convertit en una eina de gran 
utilitat. Permet obtenir molta informació 
sobre els animals de manera objectiva, sen-
se una gran inversió de temps i diners. Es 
pot obtenir informació sobre la mida de la 
població, les característiques, el gènere, el 
número de cries, la presència d’exemplars, 

etc. En definitiva, informació que servirà al 
caçador per decidir les seves accions cine-
gètiques.

Les càmeres són utilitzades per molts i per 
moltes finalitats: ramaders, gestors cine-
gètics, caçadors, investigadors i per supo-
sat, afeccionats a la fotografia. Però tot i 
la legalitat de la tinença i ús de càmeres de 
fototrampeig no podem fer ulls clucs a la 
protecció civil del dret a l’honor, la intimi-
tat personal i familiar i a la pròpia imatge i 
també el dret a la protecció de les dades de 
caràcter personal.

Ens explicarem:

L’ús de les càmeres de fototrampeig pot 
comportar en algun moment determinat, 
sense que sigui la voluntat del seu titular, 
que es capti una imatge d’una persona o 
grup de persones que transiten lliurement 
pels boscos.
La qüestió és extremadament delicada. 

Els drets fonamentals que hem indicat, 
honor, intimitat personal i familiar i a la 
pròpia imatge estan protegits i regulats 
per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig. 
Aquests drets estan reconeguts a l’article 
18.1 Constitució Espanyola i tenen el rang 
de fonamentals, fins al punt que apareixen 
ressaltats a l’article 20.4 que disposa que el 
respecte de dits drets constitueix un límit 
en l’exercici de les llibertats d’expressió.

La Llei Orgànica 1/1982 va desenvolupar la 
regulació d’aquest dret fonamental.
L’article 1 estableix que aquests drets fo-
namentals a l’honor, intimitat personal i 
familiar i a la pròpia imatge seran protegits 
civilment davant de qualsevol tipus d’in-
tromissió il·legítima.

Es considera intromissió il·legítima d’acord 
amb l’article 7.5 de la mateixa Llei, quan:

“Article 7
(...)
5. S’entendrà que hi ha intromissió il•legí-
tima, entre d’altres supòsits, quan es pro-
dueixi la captació, reproducció o publica-
ció per fotografia, film o qualsevol altre 
procediment, de la imatge d’una persona 
en llocs o moments de la seva vida privada 
o fora d’ells, excepte en els casos previstos 
a l’article 8.2.”

Per la seva banda, les excepcions de l’article 
8.2. són:

“Article  8
(...)
2. En particular, el dret a la pròpia imatge 
no impedirà:

a)La seva captació, reproducció o publica-
ció per qualsevol mitjà, quan es tracti de 
persones que exerceixin un càrrec pú-
blic o una professió de notorietat o pro-
jecció pública i la imatge es capti durant 
un acte públic o en llocs oberts al públic.

b)La utilització de la caricatura de dites   
persones, d’acord amb l’ús social.

c)La informació gràfica sobre un succés   
o esdeveniment públic quan la imatge 
d’una persona determinada aparegui 
com a merament accessòria.

   (...).”

Per tant, la captació d’imatges de persones 
quan no estiguin incloses en els supòsits 
de l’article 8 anterior, requereix el consen-
timent exprés de l’afectat. 

Sense el seu consentiment exprés no es 
pot captar, reproduir o publicar una foto-
grafia o film.

Observeu que la mera captació de la imatge 
ja està prohibida, no cal que es reprodueixi 
en cap mitjà.

L’ús de les càmeres de fototrampeig té el risc de captar involun-
tàriament el pas d’una o de diverses persones.

En aplicació de la normativa reguladora d’aquest dret fonamental, 
NO es poden captar imatges de persones que transitin pel bosc.

Per altra banda, hem de citar també l’aplicació de la normativa en 
matèria de protecció de dades de caràcter personal, actualment re-
collida al nou Reglament Europeu, vigent i aplicable des del 25 de 
maig de 2018. El nou Reglament de la UE 2016/679 del Parlament 
Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, modernitza la normativa 
i unifica legislacions dels diferents estats membres per aconseguir 
un verdader mercat únic digital.

En general i a mode de resum, podem dir que per poder aplicar la 
normativa en matèria de protecció de dades (d’imatge) cal que:

1. Existeixi gravació, captació, transmissió, conservació o emmagat-
zematge d’imatges.

2. Que es refereixin a persones identificades o identificables.
3. No es poden obtenir imatges d’espais públics. Es podran prendre 

imatges parcials i limitades de vies públiques quan resulti im-
prescindible.

És important destacar que és suficient que hi hagi captació de la 
imatge (dada) per considerar que existeix tractament i que no és 
imprescindible que hagi estat gravada.

Cal el consentiment exprés del titular de les dades i, en qualsevol 
cas, ha d’haver-hi INFORMACIÓ.

La normativa de protecció de dades no s’aplica en l’àmbit personal 
i domèstic ni en el tractament d’imatges pels mitjans de comunica-
ció (amb matisos, és clar).

Per tant, en els mateixos termes que els explicats amb anterioritat 
sobre el dret fonamental a la pròpia imatge, si captem una imatge, 
és considerada com a dada personal i cal el consentiment del seu 
titular, prestat lliurement, informat, específic i inequívoc.

Com veieu, la protecció de la imatge és màxima.

Les obligacions bàsiques derivades de la normativa de protecció de 
dades, en general, són:

1. Inscriure els fitxers: si tenim un sistema de vídeo vigilància s’ha 

de donar d’alta a l’Agència de Protecció de Dades.
2. S’ha d’informar de la seva presència.

Per exemple, per posar una càmera en una finca forestal privada 
(bosc) primer ens hauríem de donar d’alta a l’Agència Catalana de 
Protecció de Dades, mitjançant una empresa, gestoria... especia-
litzades en la instal•lació d’alarmes, equips de seguretat i enregis-
traments... i després s’hauria de posar un rètol visual informatiu a 
l’entrada de la finca.

Captar imatges de persones sense el seu consentiment i vulnerant 
les normatives indicades, comportaria una infracció susceptible de 
sanció al responsable.

Per prevenir-nos al màxim i no vulnerar els drets fonamentals i 
resultar autors d’una infracció, es recomana fer un ús responsa-
ble de les càmeres de trampeig.

Especialment es recomana que:

• S’ubiqui en zones que no hi transitin persones, lluny de camins 
i espais oberts per evitar captacions de persones de manera in-
voluntària.

• Es demani permís al propietari de la finca, si és el cas. No es po-
den col·locar sense el permís del propietari.

• NO es col·loquin càmeres permanents en l’espai públic. Caldria 
informar i disposar d’autorització.

• Es consultin les normes si és en un parc natural o espai protegit. 
Probablement per prendre fotografies caldrà autorització i, en-
cara més, per col·locar càmeres de fototrampeig.

És important també fer un incís que les càmeres de fototrampeig
podrien ser decomissades per les autoritats competents si fossin 
utilitzades com a instrument per cometre una infracció. 

Si les autoritats competents trobessin un caçador que estigués in-
fringint la normativa en matèria de caça, armes, protecció dels ani-
mals i del medi natural, i qualsevol altra d’aplicació podrien, dins 
de les seves competències, decomissar la càmera cautelarment i 
evitar així la reiteració de la infracció.

Es planteja també la qüestió sobre si les imatges o vídeos enregis-
trats es poden utilitzar com a prova en un procés judicial.

L’assumpte també és delicat.
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Les gravacions es poden efectuar en 
qualsevol lloc on NO es desenvolupi 
la privacitat, amb independència de 
la titularitat del lloc que es grava.

Les gravacions de vídeo i de veu són prova vàlida en els procedi-
ments penals i tenen naturalesa de prova documental, fet que en 
definitiva se sustenta en la interpretació de l’article 26 del Codi Pe-
nal que prescriu que és document tot suport material que expressi 
dades, fets o narracions amb eficàcia probatòria. 

Però com ja hem exposat, els drets fonamentals a la intimitat, la 
pròpia imatge i l’honor són altament protegits, per la qual 
cosa no tota gravació de veu o de imatge podrà ser utilitza-
da vàlidament en un procés judicial.

Centrant-nos en les gravacions de vídeo, són evidentment 
prova lícita mentre no atemptin contra el dret fonamental 
a la intimitat (o privacitat).

Les gravacions es poden efectuar en qualsevol lloc on NO es 
desenvolupi la privacitat, amb independència de la titulari-
tat del lloc que es grava.

No seran vàlides les gravacions que es dirigeixin a l’interior 
d’un espai protegit pel dret a la inviolabilitat del domicili 
o la intimitat, com tampoc ho seran les que s’efectuïn en 
llocs públics en els quals també es pugui desenvolupar una 
activitat amb expectativa de privacitat davant de tercers.

Una qüestió de màxima importància i que afecta les possi-
bilitats de valorar la prova de vídeo com a prova de càrrec, 
és la integritat del vídeo que arriba a judici.

Els tribunals exigeixen que les gravacions, per poder ser 
valorades com a prova de càrrec compleixin els punts se-
güents:

• Que siguin posades a disposició judicial ràpidament.
• Que tinguin el suport original.
• Que s’aporti el material complet (no fotogrames 

o vídeos parcials).
• Que s’incorporin a l’expedient judicial de íntegrament.
• Que es visioni al moment del judici oral.

Si es compleixen aquests requisits, el tribunal podrà adme-
tre la prova i fer la seva funció, que serà: valorar i ponderar 
la prova per determinar la seva regularitat i si s’han vulne-
rat o no drets fonamentals i si hi ha o no proporcionalitat.

El Tribunal Suprem advoca per l’estudi cas per cas, per va-
lorar la legalitat de la prova de les gravacions sota paràme-
tres de proporcionalitat. Els jutges han de ponderar drets i 
argumentar la solució. 

En alguns casos, la ingerència en un dret fonamental deter-
minarà la nul·litat de la prova per desproporció i, en altres 
ocasions, no resultarà nul·la si hi ha proporcionalitat entre 
la lesió del dret i la legítima finalitat.

Com podeu apreciar, la qüestió és controvertida i amb 
molts matisos, per la qual cosa serà cas per cas que s’haurà 
d’analitzar la validesa i l’aptitud de la gravació per consti-
tuir prova de càrrec en un judici.

Assegura’t contra 
els animals!

En els darrers anys han augmentat notablement els accidents de trànsit relacionats amb la fauna salvatge (senglars, cabirols, cérvols, 
daines…).
Cada any hi ha més de 1.000 accidents a les carreteres de Catalunya amb la fauna salvatge i, des de l’entrada en vigor de la modificació 
de la Llei de Trànsit l’any 2015, la responsabilitat d’aquests accidents ja no recau sobre les Societats de Caçadors, excepte en els següents 
casos:

• Serà responsable dels danys a persones o béns el titular de l’aprofitament cinegètic o, en el seu defecte, el 
propietari del terreny, quan l’accident de trànsit sigui conseqüència directa d’una acció de caça col·lectiva 
d’una espècie de caça major portada a terme el mateix dia o que hagi conclòs dotze hores abans del fet. 

• També podrà ser responsable el titular de la via pública on es produeixi l’accident com a conseqüència de 
no haver reparat la tanca o per no disposar de la senyalització específica d’animals solts en trams amb alta 
sinistralitat per col·lisió de vehicles amb els mateixos.

Vist que amb la nova normativa els accidents ja no es consideren sempre responsabilitat del vedat de caça, sinó només quan es com-
pleixen certes condicions, esdevé més necessari que mai, doncs, assegurar que estem coberts en totes les situacions d’accidents amb 
espècies cinegètiques. Per això, ja hi ha al mercat diverses asseguradores que ofereixen aquest servei: una assegurança que cobreix a 
tercers de manera ampliada i qualsevol accident que es pugui patir amb un animal cinegètic. Conscients d’aquesta situació i, per evitar 
que el conductor del vehicle s’hagi de fer càrrec del cost de la reparació, l’agència d’assegurances Moisès Picanyol, amb una llarga expe-
riència en casos com aquests, ja ofereix des de fa temps aquesta cobertura en les seves pòlisses.

Mentre no es modifiqui la xarxa viària ni es facin 
passos de fauna eficients, Cinegeticat aconsella 
que totes les pòlisses disposin d’aquesta cobertura 
per accidents amb fauna per tal d’evitar sorpreses.
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Salut animal

Relació entre densitat i aparició
de malalties en ungulats silvestres

Santiago Lavín González. Professor de la Facultat 
de Veterinària de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. Responsable del Servei d'Ecopatologia 
de Fauna Salvatge (SEFaS).

José Enric Granados. Equip gestió ungulats. Parc 
Nacional Parc Natural Serra Nevada. Conselleria 
de Medi Ambient i Ordenació del Territori, Junta 
d’Andalusia.

La caça controlada és una eina 
de gestió necessària per a regular 
poblacions.

El passat mes de març vaig ser convidat 
a participar en una taula rodona al I 
Congreso Internacional de las Monta-
ñas, que es va celebrar a Granada. Els 
temes de debat eren amplis i abordaven 
la problemàtica dels ungulats als Parcs 
Nacionals de Muntanya i, un servidor, 
va tractar els aspectes sanitaris. La 
taula la va moderar el Dr. José Enrique 
Granados, responsable dels plans de 
gestió d'ungulats del Parque Nacional 
de Sierra Nevada i coautor d'aquesta 
nota, i a la sessió també hi van partici-
par el professor Pier Giuseppe Meneguz 
de la Universitat de Torí, el Científic Ti-

tular de l'Estació Biològica de Doñana 
Dr. Ramon C. Soriguer i el Sr. Pablo San-
juanbenito, codirector del Parc Nacio-
nal de la Sierra de Guadarrama.
 
La gestió dels Parcs Nacionals consti-
tueix un model per estudiar la super-
població en relació amb l'aparició de 
malalties. Abans d'entrar en la qüestió 
de la relació entre densitat i malaltia, 
farem un petit resum de la gestió dels 
ungulats als Parcs Nacionals de Mun-
tanya. Aquestes espècies són uns com-
ponents primordials en el funciona-
ment dels ecosistemes, ja que formen 

part de la cadena tròfica. Són consumi-
dors (herbívors) i presa, dispersants de 
llavors, transmissors de malalties, ero-
sionen i modelen el paisatge, en defini-
tiva, en formen part consubstancial. A 
més, presenten la característica de ser 
espècies cinegètiques, cosa que els con-
fereix un valor afegit.
 
Al nostre país, amb caràcter general 
durant el segle XX, es van implementar 
una sèrie de mesures legislatives per 
mitigar la pèrdua d'efectius d'aquestes 
espècies a conseqüència de la persecu-
ció que patien. A més, s'estava produint 

una transformació en el medi rural, amb un despoblament 
humà massiu, que va portar afegit l'abandonament dels cul-
tius i la posada en marxa de grans repoblacions forestals 
amb l'objectiu de fixar la gent al territori. En moltes zones 
rurals els depredadors eren absents, alhora que s'efectuaven 
introduccions donat el caràcter venatori de les espècies. Tots 
aquests factors han provocat que al segle XXI les poblacions 
d'ungulats hagin augmentat de manera significativa i incre-
mentat no només els efectius poblacionals, sinó també la 
seva àrea de distribució.
 
Aquest augment de la densitat exerceix una major pressió 
herbívora que impedeix la regeneració de la vegetació, posa 
en risc la viabilitat de determinades espècies vegetals i hà-

bitats i afavoreix, a més, l'aparició i major propagació de 
malalties infectocontagioses. Tot això es veu potenciat, en 
alguns casos, davant l'absència de depredadors. Enfront 
d’aquestes situacions, la caça controlada es perfila com una 
eina de gestió necessària per a regular aquestes poblacions.
 

Segons la normativa espanyola, els parcs nacionals han de 
constituir un referent no només en la forma de fer conser-
vació sinó també en la manera de gestionar-se i d'implicar 
la societat en les seves activitats. En general, la caça com 
a activitat recreativa o com a aprofitament d'animals sil-
vestres no és permesa actualment i, segons la normativa, 
és incompatible amb els objectius i finalitats d'un parc 
nacional per les repercussions que tenen sobre els pro-
cessos naturals i pel seu impacte sobre l ’ús públic (Llei 
30/2014, de 3 de desembre de Parcs Nacionals i Reial De-
cret 389/2016, de 22 d'octubre, pel qual s'aprova el Pla Director de 
la Xarxa de Parcs Nacionals). Per motius de gestió i d'acord amb el 
millor coneixement científic, l'administració del parc podrà progra-
mar activitats de control de poblacions i de restauració d'hàbitats.

En relació amb la sobreabundància, un argument que se sol 
utilitzar amb relativa freqüència en el món cinegètic és que 
facilita l'aparició de malalties. La pregunta que sorgeix, i que 
es fan nombrosos gestors d'espais on no es caça, és si hi ha 
una relació directa entre l'increment del nombre d'animals 
d'una determinada espècie i l'aparició d'una malaltia. La res-
posta a aquesta pregunta no és senzilla i, com ho demostren 
nombroses experiències, no podem afirmar que densitats 
elevades d'una espècie comportin l'aparició de malalties, ja 
que depèn de nombrosos factors.
 
Per valorar la relació densitat elevada/aparició d'una malal-
tia, cal considerar factors com ara si a la zona se supera la ca-
pacitat de càrrega i l'espècie no disposa de suficient aliment

Rebeco (Rupicapra pyrenaica) Cabra montés (Capra pyrenaica)
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o es veu relegada a zones desfavorables per al seu desenvo-
lupament. També, és important tenir en compte la presència 
d'animals domèstics. Aquests últims, a més de competir pels 
recursos alimentaris, poden ser portadors d'agents patò-
gens. Un exemple conegut de la transmissió de malalties dels 
domèstics als ungulats silvestres és la sarna sarcòptica a la 
cabra salvatge i a l'isard, en què l'aparició de la malaltia està 
directament relacionada amb la presència de bestiar domès-
tic malalt. Una cosa sí que és certa, i és que si en una pobla-
ció amb densitats elevades apareix una malaltia infecciosa 
o parasitària, normalment s'estendrà amb més rapidesa i el 
nombre d'animals afectats (malalts o morts) serà més gran. 

Després d'un intens debat entre els membres de la taula i el 
públic assistent, es van extreure les conclusions següents:

• En la majoria dels casos estudiats, l'aparició de 
brots de malalties infectocontagioses estan relacio-
nats amb la presència de bestiar domèstic, per la qual 
cosa es fa necessari implementar estudis que apro-
fundeixin en el coneixement de les relacions domès-
tic-salvatge en hàbitats compartits per tots dos. 

• Així mateix, es fa necessària una vigilància activa i pas-
siva dels processos infectocontagiosos per tal d'evitar el 
contacte entre bestiar domèstic i espècies salvatges en ge-
neral i per prevenir l'entrada de soques de sarcoptidosis 
més virulentes, en particular en el cas de Sierra Nevada. 

• Per a la detecció de desequilibris poblacionals, és 
primordial la implementació de paràmetres sen-
zills, com són el pes i la condició corporal dels indi-
vidus que es manipulen tant en viu com post mor-
tem. També, els paràmetres poblacionals com el sex 
ràtio i l'índex reproductiu són útils per revelar alteracions. 

• Cal un esforç per part de les administracions per transme-
tre a la societat la necessitat d'intervenir en les poblacions 
quan les densitats són elevades, amb tots els mitjans pos-
sibles. Els corrents animalistes i proteccionistes s'han de 
convertir en aliats per a la consecució d'aquestes finalitats.

El xic acaba de trobar el primer cabirol .

Fets de caça

El doctorat del Xic

Rebeco afectat de sarna sarcóptica.

Cabra montés afectada de sarna sarcóptica.

Aquell dia, tot i que havien pronosticat plu-
ja arreu, encara el despertador va cantar a 
¼ de 7, però en veure el carrer moll i que 
roinejava, vaig tornar al cau.
Acostumat a aixecar-me quasi tot l’any 
amb les albes, per coincidir amb les hores 
que els animals cinegètics uns comencen 
i altres acaben la seva activitat vital, ja no 
vaig dormir més. Encara que havia perdut 
l’oportunitat d’un acostament als cabirols, 
no em recava gens perquè a aquestes alça-
des de la vida, una remullada no és gota 
beneficiosa.

Encara m’espolsava la mandra de sobre, que 
el mòbil ja bramava. Era el Keko que em de-
manava ajuda, ja que havia ferit greument 
un cabirol que no trobava. Per això estem 
els amics i a sobre rastrejadors. Vaig contes-
tar-li que em vestia, anava a buscar el Xic 
─teckel que tinc per als rastres de sang─ i 
em desplaçava cap a Comerma d’Oris.

Aquest teckel, lògicament per la seva mida, 
el vaig anomenar Xic. El vaig adquirir per 
dues raons poderoses: la primera com a 
company de parada en la cacera del senglar, 
perquè em servís d’orelles i m’ajudés amb la 
vista, ja que aquests dos sentits ─per l’edat─ 

em comencen a flaquejar. I la segona, per-
què m’ajudés a trobar algun animal de 
caça major que jo pogués ferir i que segons 
la meva filosofia de la caça ètica, no vull 
deixar que es mori a la natura. Per aquest 
motiu em vaig apuntar a Rastrejadors, as-
sociació que té com a principi bàsic aquest 
mateix punt filosòfic meu. 

El Xic anava progressant adequadament 
amb el seu aprenentatge de gos de rastre 
de sang. Havia resolt bé els rastres artifi-
cials marcats en les classes teòriques de 
l’Associació, així com les que jo m’entretenia 
a marcar-li amb pell, peülles i sang de ca-
birol. Però per un accident esquiant de “la 
senyora”, va estar una temporada inactiu i 
va reiniciar la seva tasca com a gos de ras-
tre de sang vermella la temporada passada, 
amb un parell de positius. Per això aquesta 
vegada, tant ell com jo teníem el repte de 
saber com seria el seu estat de forma per 
aquests afers.

Ens trobem a can Branques, el Keko i el 
Mercader, un altre company de la colla del 
senglar de Sant Quirze-Montesquiu, els se-
gueixo fins l’anchus, on ha tirat al cabirol. 
Allà mateix hi ha tot el menjar de la panxa 
escampat terrellera avall i allà on comença-
va l’herba, tot el paquet intestinal que 
sortia a la foto que m’ha enviat. Pel rastre 
i els indicis que anem trobant, no pot tar-
dar gaire a trobar la víctima. Entra en un 
brut espès de boixos, crido al Keko que el 
segueixi, així ho fa i encara no a 100 m diu 
que el gos ja el té. Quan hi arribo veig el gos 

mossegant-lo i el caçador content, i el pri-
mer que fa és donar-me la mà en agraïment 
del treball ─fàcil─ del Xic.

L’estirem cap als cotxes després de posar-li 
el precinte, i el gos agafant ─sinó vigilo─ 
l’animal. El Keko i el Joan contents cap a es-
corxar-lo i jo a deixar el Xic a la gossera des-
prés de premiar-lo per la seva acció positiva 
en la cerca de l’animal ferit i ja mort d’avui.
M’arribo a esmorzar a Les Llosses, ja que 
avui reparteixen el precintes del cabirol 
d’aquesta temporada. Al Cremat, ja hi ha 
molta gent que quasi ha acabat d’esmorzar. 
Jo, l’últim de fer-ho, ja que me l’he guanyat. 
Recullo el precinte i avall roinejant com tot 
el matí.

Una trucada al mòbil, m’aturo. És del presi-
dent de Rastrejadors que em diu que hi ha un 
rastreig a Santa Eulàlia de Riuprimer i si hi 
puc anar. Ja m’havia trucat, per aquest tema 
el Josep Llorà i havia mig quedat. Encara 
que el temps cada vegada és més plujós i no 
m’agrada gaire, confirmo la meva assistència.

Torno a recollir el Xic, ja molt excitat per 
l’excés d’activitat d’avui, i cap a Santa Eu-
làlia de Riuprimer, ja fent quelcom més que 
roinejar. Ens trobem amb el caçador, un tal 
Joan Verdaguer, en un bar del poble. Com 
que ja és força tard, pugem al seu 4x4 amb 
el gos i cap al lloc on l´hi ha tirat. M’explica 
el fet que l’animal ha caigut després de l’im-
pacte i ha deixat molt de pèl a l’anchus. Tot 
pensant en una possible rascada, vaig cap 
al lloc del tret.

Els positius reforcen 
l’autoestima de 
l’equip.
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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 

Després de deixar el cotxe en una entrada al bosc, creuem un camp 
on el fang se’ns enganxa a les botes i ens queden unes mitges soles 
de pes considerable. Arribem al lloc on l’hi ha tirat, m’ensenya on 
ha caigut, al peu d’un pi sec aterrat, on hi ha tota una mata de pèl, 
i ara també hi troba un tros de carn i un altre trosset d’os. Aquesta 
última troballa ja és més esperançadora. 

Si fins ara portava el gos fermat, el deslligo i el deixo lliure de fer 
els moviments que el seu olfacte li ordeni. Agafa, segons el Joan, 
la direcció que ha pres el cabirol un cop ferit. Li dic que segueixi el 

Xic, ja que ell va més àgil que jo; aquest tira amunt i jo encara estic 
arran de camp. En no seguir-lo jo, torna a baixar i l’acompanyo un 
tros amunt. La seva esquella va calicant baga amunt fins que ja 
lladra, i crido al Joan, que el té viu, que hi corri. No ha portat el rifle 
per rematar-lo. Ja l’ha arriat i el segueix glapint tot empaitant, fins 
que se sent cridar al cabirol, vol dir que l’ha agafat. El Joan hi corre 
i el remata a ganivet mentre el Xic el té agafat per una pota. 

Com que hi arribo de seguida, encara trobo l’escena del gos agafat 
a la pota i mossegant el cabirol, i el caçador guardant-se el ganivet. 
És un animal representatiu que el tret li entra per la part alta de 
l’espatlla i li surt arran de pit ratllant-li d’un costat a l’altre, d’aquí 
la quantitat de pèl del pit, i la carn i l’os de l’espatlla, que el feia anar 
molt coix, per això ha fet poc camí i el Xic també l’ha pogut agafar. 
El segon del dia. Carícies i festes al gos, trasllat de la víctima cap al 
cotxe, i després de posar-li el precinte corresponent, el carreguem.
El Joan em porta on he deixat el cotxe i s’acomiada molt agraït.
Jo marxo molt content cap a Sant Quirze, molt content dels dos 
resultats positius del dia, pensant que aquests han doctorat el gos, 
i fan que ja tingui un gos que em pugui refiar força per al rastreig 
d’animals ferits. 

Paquet intestinal.

El Joan amb el cabirol i el Xic.

El “Keko”, el cabirol i el Xic.

Feina feta.

Recordeu
En cas de deixar ferit un animal, seguiu els següents 
passos per tal de facilitar la feina a l’equip de rastreig:
- Marcar el lloc del caçador i el lloc on es trobava 
l’animal.
- Mirar detingudament la zona per trobar algun indici 
de ferida (no tocar, només marcar).
- Seguir el rastre uns 100 metres i, si no es troba, trucar 
al 667 00 00 40. No embruteu el rastre!
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L’Esbarzer

Els esbarzers tenen coses bones. Més enllà que tothom hi pensa 
en negatiu, en rebre punxades sols citar-ne el seu nom. I és clar, 
les coses que punxen emprenyen. Però en el seu moment, l’esbar-
zer ens pot aportar bones móres, que un cop les agafem, aquelles 
punxades ja no emprenyen tant i no fan tant mal.

Feu present, la de beneficis que deixem els caçadors allà on anem. 
I aquesta vegada ens centrarem en els beneficis econòmics, més 
enllà dels generats a curt i llarg termini, en la reducció de deter-
minats espècimens, fet que repercuteix també a salvar collites, 
horts, jardins, espais de gespa en tota mena de diferents instal•la-
cions, reducció d’accidents de trànsit...

El passat 19 d’abril es va presentar l’estudi més objectiu i extens 
envers l’impacte econòmic i social de la caça a l’Estat espanyol. La 
consultora Deloitte per encàrrec de la Fundació Artemisan duia a 
terme aquest estudi amb dades de l’any 2016. La caça genera a tot 
l’estat, 6.475 milions d’euros amb 187.000 llocs de treball en l’equi-
valent de jornada completa. D’aquests, 141.261 són llocs de treball 
mantinguts gràcies a la despesa de la caça, 45.497 són treballadors 
directament generats pels vedats i organitzadors professionals de 
la caça. Tot plegat suposa un 0,3 del PIB. Aquest PIB és el mateix 
que el generat per la venda de vi, és un equivalent a un 13% del 
sector agrícola-ramader-pesquer. El 2016, els caçadors vàrem te-
nir de despesa directa vinculada a la caça 3.683 milions d’euros! 
Quedem-nos amb la importància de la pura economia, però no 
ens oblidem la rellevància des del punt de vista social i ambien-
tal d’aquestes dades. Ja sabeu que aquests estudis poden definir 
aspectes generals del perfil mitjà del caçador. Aquest sol ser un 
home assalariat, de més de 46 anys i que gasta en caça una mit-
jana anual de 9.694 € en caça. Sol practicar les dues modalitats, 

major i menor, principalment en vedats privats. Parlem d’un total 
de 800.000 caçadors dels quals 334.000 tenen llicència federativa. 
Hi ha 32.817 vedats corresponents a 43,8 milions d’hectàrees. 

Algú pot subestimar i prohibir tot això? L’impacte de la presenta-
ció dels resultats de l’estudi als mitjans de comunicació va estar 
mínim, ja ho tenim viscut amb les manifestacions de caçadors...
parlar de caça als mitjans de comunicació “no toca” (que deia 
aquell..). No queda bé, no està de moda. I segur que compromet 
aquells guionistes dels telenotícies, excepte per notícies d’ac-
cidents mortals en la pràctica de la caça o problemàtiques dels 
senglars i conills vinculades a danys. Continuarem vivint la ca-
cera un xic en silenci, qui sap si a la distància clandestina d’allò 
comú al dia a dia. Però ara i cada dia amb més dades, que tenim 
referències que ens serveixen per enfortir un discurs més vali-
dat, algun cop topes amb algun ignorant, desconeixedor i també 
amb ecoterroristes dels vigents arreu. Els darrers solen combinar 
ambdues propietats citades, ignoren i desconeixen. Tot plegat un 
perill per a la caça.

Estudi a part, en el nostre dia a dia, com valorem aquests beneficis 
generats fruit de la nostra activitat cinegètica? Tots en formem 
part de ben segur. Moltes vegades tenim de punt de trobada un 
petit bar o restaurant, que de bon matí els seus propietaris ja sa-
ben que fan calaix amb nosaltres. Un dia, un bon amic i caçador 
em deia que ens fan un favor d’obrir tan d’hora. Jo li deia “si no fos 
rentable, saps bé que no obririen”. Tots coneixem punts estratè-
gics on en ple desplaçament o bé un cop a la població del vedat, 
podem fer aquell primer cafè o l’esmorzar, per què no?, fer-nos 
l’entrepà que durem a parada o que ens menjarem a mitja cacera 
de la menor, mentre reposen els gossos. I sempre cau la pregun-

61,4% 

9,7% 0,2%
 

42,95 %

36,31% 

2,96 % 

4,49% 5,99% 
 

7,30 
Resum de les despeses calculades de partides indirectes

Ja ens va bé que vingueu a caçar...

Valoració total de les despeses directes

ta matinera: quants vindreu a dinar? No em feu dir noms, conec 
llocs on sigui l’hora que sigui, sempre atenen els caçadors, mal 
que sigui per fer un plat combinat a la tarda un cop acabada tota 
la moguda de la batuda al senglar a les cinc de la tarda. Si par-
leu amb els propietaris, de tu a tu, et fan saber que en aquelles 
contrades hi ha llocs més que en d’altres. La tardor i l’hivern són 
molt durs per al negoci. No hi tenen pistes d’esquí, ni turisme ru-
ral. Som els caçadors els que de setembre fins al març o l’abril, de-
penent de les modalitats de caça i les seves vedes, anem cada cap 
de setmana allà a consumir. Més enllà de l’hostaleria, inclosos els 
locals de turisme rural, troben en el caçador un ocupador lleial 
fora de temporada alta, de poc molestar perquè marxa d’hora a 
caçar i torna tard a sopar per fer un cicle similar si es queda tot 
el cap de setmana. Molts repetim amb la família fora de veda o 
en plena temporada alta i sempre trobem un ambient d’acollida 
familiar i proper a la natura... Gasolineres, armeries, veterinaris, 
carnisseries que ens venen allò que farem a la brasa o cuinat a 
la caseta/local de la societat, supermercats locals. Què podem 
dir de les matèries primeres i dels productes de la zona (ara en 
diuen de proximitat...)! I d’altres, com la loteria de Nadal local, el 
número de la societat, torrons d’Agramunt, xai comprat al bon 
amic de la societat que en té, embotits de tota mena de la nos-
tra bonica i variada terra, vi, cava, oli...molt oli d’oliva d’aquell de 
producció petita a la cooperativa d’on tenim la cacera! Calçots, 
fruites, verdures de tota mena, de ben segur em descuido coses...! 
Tot va a les maletes dels cotxes i remolcs dels caçadors, que som 
de compartir taula, de compromís i de saber fusionar-nos amb 
la natura respectant-la i estimant-la any rere any, generació rere 
generació. Les dades són contundents, cada vegada som menys. 
Però això no treu que els que siguem, sempre mirem de fer les 

coses millor i tinguem criteri per mantenir protegida l’activitat 
de la caça davant la ignorància, desconeixement i l’ecoterrorisme 
actiu, que combinats fan tant de mal a la caça.

Sabeu de cap activitat que faciliti tant el coneixement del te-
rreny, natura, cultures, costums i productes? Us costarà de tro-
bar de ben segur... jo de moment, no l’he trobada ni conegut. Si 
a sobre, anéssim més a una, de ben segur que el col•lectiu seria 
més fort i contundent davant dels constants atacs als quals ens 
trobem sotmesos cada setmana. La de gent que arriba a treballar 
de forma directa i indirecta cada vegada que volem anar a caçar! 
Us imagineu si no hi fóssim? Allò que alguns diuen i mai farem: 
“Haurem de plegar!”. Els danys directes i col·laterals a molts pro-
fessionals de sectors diferents serien immediats i irreparables. 
Per comparar, agafeu de referència allò que passa als negocis a 
peu de carretera, un cop obren nova autovia, vials o carreteres 
fora del seu recorregut. N’és un efecte mirall directe, perquè si 
no generéssim aquesta activitat econòmica local, molts tindrien 
pèrdua de guanys. Fer-ho saber a alcaldes, regidors, pagesos en-
fadats amb els caçadors, propietaris de finques dins dels nostres 
vedats, ecoterroristes... és tasca de tots plegats!

Aaaaah!, si us diuen que tot no són els calers i l’impacte econò-
mic que generem, que no us confonguin; és sumatori a la gestió 
de plagues, reducció d’espècimens que generen danys, reducció 
d’accidents de trànsit, tradició antropològica de la humanitat, 
intercanvi generacional entre caçadors, activitat social reglada 
i totalment legal, sostenibilitat i cura del terreny a caçar, etc... La 
caça és així i sols nosaltres la podem defensar amb ganes, criteri 
i passió!

Despeses transport
Despeses allotjament i restauració

Despeses activitats complementàries

Aprofitament de les peces capturadesComplements i equips de caça 

Veterinaris 

Armes i munició

Formació, lectura,...

Permisos i llicències,...

Despeses manteniment

590.283,9 €
27.893.066,35 €

82.048.108,37€

Extret de ”Estima del valor eco-
nómico de la caza en Cataluña” 
per Julián Caldú- 2017

175.797.765,1 €

5.129.729,53 €

31.111.041,6 €

3.847.491,3 €

36.799.015,1 €

2.536.272,77 €

28,65%

6.256.320 €
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Entrevista a 
Abel Lucas 
Herráiz Castaño, 
President de la Societat 
de Caçadors d’Artés (Bages)

Com es diu la societat?
Societat de Caçadors d ’Artés. Abans havia sigut Societat 
de Caçadors d ’Artés i Calders, caçàvem plegats amb ells, 
però ells van constituir el seu propi vedat.

A quin any es va fundar?
Al voltant de l ’any 1972 , el primer document oficial que te-
nim registrat (un acte al llibre d ’actes) data del 08/11/1972 , 
això vol dir que fa 46 anys aproximadament.

Quins termes municipals comprèn la societat?
Artés (lògicament), Calders, Sallent, Avinyó i fins i tot una 
mica de Sta. Maria d ’Oló.

Quantes hectàrees aproximades teniu?
Aproximadament 2 .700-2 .800, no gaires. Artés és petit, a 
mi personalment m’agradaria com més millor. Més que res 
per no ¨castigar¨ massa la caça.

Quants socis sou actualment? Quin any ha estat el que 
ereu més socis i de quin nombre estem parlant?
Actualment no gaires, lamentablement tots sabem els mo-
ments que vivim en el món de la caça, la gent jove no puja. 
Som 27 socis i cada any pleguen 1 ó 2 . A la dècada dels anys 
80 i 90 arribàvem fins 70 i pico. Hi havia conills i perdius 
per tot arreu!!

Quina és la mitjana d’edat dels socis?
Alta, molt alta, i això em preocupa. Al voltant dels 70 anys. 
Penseu que si som 27 socis, conteu que 20 són jubilats i més 
d’un amb més de 80 anys, la qual cosa fa pujar la mitjana 
del conjunt.  

Caça Social

Quines espècies cinegètiques teniu?
Poc o res de conill i perdiu, tudons, tórtores, alguna lle-
bre (no gaires), guineu, ànec a la riera... i cada vegada més 
cabirol i porc senglar. Ah! I una cosa que m’agrada molt i 
molt perquè gaudeixo del meu gos com un nen petit, LA 
BECADA!!

Quines espècies són les que caceu mes habitualment?
Doncs, com a gairebé arreu del país, el senglar. Fins i tot el 
cabirol cada cop va agafant més protagonisme, però crec 
que el senglar és el rei de la caça a Catalunya ara mateix, 
pel nombre de peces abatudes cada any.

Per espècies, quin nombre de captures teniu per tempo-
rada?

Perdiu Roja: 15/20 exemplars
Tudó: 15/20 exemplars
Tórtora comuna: 6/8 exemplars
Becada: 6/8 exemplars
Tord comú: 15/20 exemplars
Conill:  6/8 exemplars
Llebre: 4/6 exemplars
Guineu: 6/8 exemplars
Porc senglar: 120 exemplars
Cabirol: 10/12 exemplars

Són molt complexes les tasques que has de fer com a ges-
tor de l ’àrea privada de caça? Per quin motiu?
Gairebé el major problema es dona amb el tema de les quo-
tes; som poca gent i molts són jubilats i les depeses de man-
teniment són altes. 
També ha causat “problemes” la gestió dels precintes de 
cabirol. Amb els socis el tracte és molt bo, sempre hi ha-
conflictes quan has de dirigir un grup de persones, però en 

general són lleus. Amb els veïns dels 
vedats adjacents la relació és exquisi-
da. El mateix passa amb la Federació 
Catalana; sóc amic personal del presi-
dent, Joaquim Zarzoso, i del secretari, 
Jesús Ureña. 

Algun aspecte que creguis que es pot 
millorar?
El compromís de tothom, ajudar-nos 
mútuament i col·laborar en les tas-
ques.
Sóc un amant del bosc, boig per la 
natura i els animals. Actualment es-
tem fem un fort esforç per arreglar el 
tema dels gossos que volten lliures pel 
bosc i que emprenyen i causen danys a 
la fauna salvatge. Penso que s’han de 
prendre mesures.    

Com porteu la relació amb la resta 
d’usuaris del medi natural?
Hem de donar gràcies a Déu perquè 
mai hem tingut cap mena de problema 
amb ningú, cadascú fa la seva feina i 
te la seva afició, amb respecte i bon 
tracte no hi ha problemes!

Teniu molts problemes de danys d’es-
pècies cinegètiques a l ’agricultura/
accidents de trànsit...? Com ho solu-
cioneu?
Més o menys com tothom... Ja sa-
bem el que hi ha amb l ’expansió del 
senglar. Si un propietari es queixa 
acudim ràpid per fer una batuda o un 
aguait.

Alguna anècdota a destacar?
M’agradaria que el no caçador sabés la 
tasca que fem tot l ’any... Com a anèc-
dota puc explicar que en dues vegades 
hem trobat gossos de gent que surt 
a passejar i aquests s’espanten per 
qualsevol motiu i es perden, bé doncs 

Els gossos que campen lliures pel 
bosc causen danys a la fauna.

nosaltres els hem trobat i els hem tor-
nat a casa seva. Els propietaris, molt 
agraïts ens demanen “a on era el gos?, 
com l ’heu trobat?...” Quan els vàrem 
dir que som caçadors, que tenim cura 
del nostre entorn i que voltem per 
protegir el bosc, es van sorprendre i 
ens van respondre que no eren cons-
cients de la feina que fèiem. 

Com veus la vostra societat en un fu-
tur?
Bé, jo sóc sempre optimista! I tot i 
que la tendència del nombre de caça-
dors és a la baixa, penso que hi ha 
solucions i que una molt bona podria 
ser unir-nos amb altres societats, per 
exemple.
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Racó
Gourmet

 

Canelons de senglar
amb beixamel trufada  

Ingredients

Per al rostit 

• 1 kg de carn de senglar 
• 250 g de cansalada del coll
• 100 g de gallina 
• 2 cebes grosses
• 150 dl de llet
• 100 g de salsa de tomàquet 
• Sal 
• Pebre
• Molla de pa  

Per a la beixamel  

• 1 litre de llet 
• 50 g de mantega 
• 60 g de farina 
• Trufa en conserva 
• Sal, pebre i nou moscada  

• Placa de canelons  
• Sal i aigua 
• Formatge de pagès

Recepta
Preparació

Netejarem la carn de senglar amb aigua i la desengreixa-
rem bé. Si no fos un senglar jove, recomano deixar-la la nit 
abans amb vi blanc o llet . 

Posar la carn de senglar i el porc ben eixutes i salpebrades 
en  una rostidora al forn a temperatura forta fins a deixar-
la rostida. 

Posarem una cassola al foc on escalfarem les dues cebes ta-
llades a la juliana. Incorporarem la carn de la gallina sense 
pell, la salsa de tomàquet i les carns rostides.

Ho deixarem coure com si fos un estofat, fent xup-xup. No 
deixarem que quedi eixut; si fos el cas incorporarem una 
mica de brou. 

Transcorregut aquest pas posarem la llet i la molla de pa. 
Rectificarem de sal i pebre i ho passarem per la picadora 
de carn.

Bullirem les plaques de canelons amb força aigua salada, 
les refredarem i reomplirem els canelons de manera tradi-
cional i els posarem a la plata del forn.
 
Per a la beixamel farem bullir la llet amb la nou moscada, 
sal, pebre i el brandi. Mentrestant farem un roux amb la 
mantega i la farina una mica torrada. Anirem incorporant 
la llet fins que tingui la textura ben cremosa i ratllarem la 
tòfona. Finalment, ho disposarem sobre els canelons.

Només faltarà posar-los al forn a gratinar amb una bona 
capa de formatge de pagès ben cremós. 

Salut i bon profit!

Aquest plat va ser l’atracció del dinar de germanor de l’as-
semblea de la Federació Catalana de Caça, celebrada el 
passat mes de maig al Món Sant Benet de Sant Fruitós de 
Bages, una recepta relativament fàcil i que mostra el po-
tencial d’una de les carns més caçades als nostres boscos. 
Ofereix un sabor suau però característic. Un plaer al pala-
dar, bo de debò!

Bona caça, a cuinar i gaudir de la família aquestes dates!

Per Jordi Álvarez Garriga, TOTI.
Cuiner, caçador i recol·lector.
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Caça social | 

ESTALVI•FUTUR•SOSTENIBILITAT

AEROTERMIA
C/ Alonso Martínez, 8, Tàrrega

     973 310 831 - 620 905 032
xavier.viciana@hotmail.com

Subscriu-te
a la revista mitjançant
el formulari web40€

l’any!

i també ens 
pots trobar a:
ARMERIA POU 
Av. Martí Genís 9, 11 - VIC

ARMERIA SOLSONA 
Ctra. de Manresa 38 bxs - SOLSONA

ARMERIA SISTACH 
Plaça Viladomat, 1 - BERGA

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

SETELISIS VETERINÀRIA 
C. Pere Martir Colomés, 4 - SOLSONA

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

cinegeticat.cat



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


