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et pots subscriure
50

a la revista mitjançant
el formulari web

y

s/an

euro

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)

editorial
Entrant en matèria, cada dia em preocupa més la imatge i percepció que té gran part de la societat del col·lectiu caçador. Una
imatge horrible, d’assassins, de dolents de la pel·lícula, de “Rambos”... a més ens tracten amb despreci i moltes vegades amb poc
respecte. Això no és nou, ja fa molts anys que s’ha agafat aquesta
dinàmica. Personalment penso que aquesta situació és generada
en bona part pels mitjans de comunicació, però també per la ignorància i desconeixement de molts terrestres. Estareu d’acord
amb mi que les notícies que sovint veiem als mitjans són del tipus
“un home mata la seva dona amb una escopeta de caça”, “els
mossos detenen un caçador furtiu amb tres animals protegits”,
“atrapen un furtiu caçant ocells”, “denuncien un caçador per tenir
els gossos en mal estat”, etc.

Sí amics i amigues, els mitjans de comunicació no treuen gairebé
mai cap notícia positiva referent a l’activitat cinegètica i us asseguro que podrien omplir setmanalment més d’alguna pàgina
parlant, per exemple, de la funció social que fa el col·lectiu, la
funció ecològica que se’n deriva (control poblacional, manteniment d’accessos a masses forestals...), de la injecció econòmica
que representa arreu del territori... L’àrea d’inﬂuència de la caça és
molt gran, però poca gent ho té present i poca gent ho reconeix.

Sí, ja podem dir que ens hem presentat públicament i de manera

Per tot això, des de CINEGETICAT, com a mitjà de comunicació

oﬁcial. El passat 21 d’octubre vam fer la presentació oﬁcial de la

especíﬁc en l’activitat cinegètica catalana, volem fer una crida a

revista CINEGETICAT al cor de Catalunya, a Manresa, i vam comp-

tots els caçadors i caçadores perquè ens vagin fent aportacions i

tar amb la presència de l’Honorable Conseller de Presidència, el

col·laborin en aquestes reunions de treball que volem tirar enda-

Senyor Francesc Homs, a qui vull agrair públicament el suport ins-

vant per tal de canalitzar i donar sortida a totes les demandes del

titucional que ens ha ofert en nom del govern català, doncs això

col·lectiu. Cal que fem de la revista CINEGETICAT el mitjà dels ca-

representa un aval al nostre projecte i el referma com a necessari

çadors. Segur que d’aquesta manera podrem contribuir a canviar

i d’interès general.

el tarannà actual de molts mitjans. Seguirem picant pedra insistentment per millorar la imatge de la caça.

Aquest últim mes ha estat molt actiu. Hem establert contacte amb
diferents representants d’entitats, clubs, associacions, gremis, fe-

Bones Festes a tots i totes, però sobretot, SEGURETAT i

deracions i agrupacions vinculades amb el món cinegètic per tal

BONA CAÇA!

de lligar col·laboracions, de consensuar un procediment de treball
amb reunions periòdiques tot marcant un full de ruta anual i poder

EDUARD MELERO / Director

així emmarcar la caça on li correspon. Esperem que aquesta feina
doni fruits ben aviat!

Recordeu que podeu enviar les cartes al director utilitzant el següent correu: cinegeticat@cinegeticat.cat
Cinegeticat
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El Govern impulsa la Llei de la Biodiversitat i el Patrimoni
Natural, per garantir-ne la conservació i convertir-lo en
un revulsiu econòmic per al territori
El Consell Executiu ha aprovat avui la memòria prèvia de

Els objectius de la nova norma seran els següents:

Esdevindrà la norma bàsica de conservació i
ús sostenible de la biodiversitat i el patrimoni
natural de Catalunya, i substituirà l’actual Llei
d’espais naturals, vigent des de 1985.

Un dels objectius del text és multiplicar les
oportunitats que la conservació del patrimoni
natural pot suposar per a l’economia i la societat catalanes.

l’Avantprojecte de Llei de la biodiversitat i el patrimoni natu-

· Deﬁnir el model català de conservació del patrimoni

ral, que esdevindrà la futura norma bàsica de conservació

natural. Aquest model haurà d’articular la responsabilitat

i ús sostenible del patrimoni natural a Catalunya. L’objectiu

pública, el paper de la societat civil, el suport de la comuni-

de la nova llei és contribuir als esforços internacionals per

tat cientíﬁca i la gestió multifuncional del medi natural.

conservar el patrimoni natural i multiplicar les oportunitats

· Simpliﬁcar i ordenar l’actual marc legal. Farà un exercici

que ofereix per a l’economia i la societat catalanes. Cata-

d’adaptació dels compromisos internacionals adquirits i de

lunya té un patrimoni natural ric i valuós, caracteritzat per

les normatives europea i estatal, sota el principi de simpli-

una gran diversitat d’hàbitats naturals i seminaturals, que

ﬁcació i de no-introducció de càrregues addicionals a les

no és aliè a la pèrdua progressiva de biodiversitat global. Si

empreses i al conjunt dels ciutadans.

bé algunes espècies i determinats hàbitats s’han recupe-

· Reforçar el lligam entre el benestar de les persones i el

rat gràcies a les mesures de conservació i de recuperació

patrimoni natural. Garantirà que els serveis ambientals dels

adoptades, els experts alerten que els efectes del canvi cli-

ecosistemes es mantinguin o es restaurin per assegurar el

màtic augmentaran els riscos i la pressió a què ja està sot-

desenvolupament sostenible del país.

mesa la diversitat biològica. En aquest sentit, la protecció i

· Garantir la compatibilitat de les activitats agràries i de

la gestió activa del patrimoni natural és un element central

desenvolupament rural en relació amb el patrimoni natural.

de les estratègies i els plans d’ordenació del territori del

· Establir instruments de planiﬁcació estratègica. Pre-

país que esdevé, al mateix temps, un revulsiu econòmic per

veurà la redacció i aprovació de l’Estratègia catalana de

al territori.

la biodiversitat i el patrimoni natural, com a instrument de

La futura Llei de la biodiversitat i el patrimoni natural ampli-

planiﬁcació principal per a les polítiques de conservació de

arà i actualitzarà els objectius previstos en la Llei d’espais

la natura, i inclourà una articulació adequada dels objec-

naturals, vigent des de l’any 1985. Així, la norma incorpora-

tius de conservació amb els instruments d’ordenació del

rà i adaptarà tot el cabal legislatiu derivat dels compromisos

territori.

adoptats en tractats i convenis internacionals i de les direc-

· Protegir les espècies, els hàbitats i el patrimoni ge-

tives comunitàries, a més de simpliﬁcar el conjunt normatiu,

ològic. Inclourà la catalogació de les espècies en funció

ara dispers.

del grau d’amenaça, raresa o endemicitat i n’establirà les
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mesures de protecció; regularà els centres de conservació,

· Introduir mesures de millora de la informació i la parti-

recuperació, sensibilització i educació ambiental; establirà

cipació.

mesures per eradicar o evitar la introducció d’espècies in-

· Concretar i desplegar els instruments econòmics per

vasores, i implantarà criteris i eines per a la reintroducció

ﬁnançar les polítiques de patrimoni natural.

d’espècies.

· Contribuir a l’esforç internacional per aturar la pèrdua de

· Millorar els mecanismes de governança, especialment

biodiversitat

als espais naturals protegits.

FONT: DGMNiB-DAAM Generalitat de Catalunya

· Deﬁnir la infraestructura verda de Catalunya i la incorporació de criteris de permeabilitat i connectivitat ecològica.

COLLA SENGLAR ASTRONAUTES
El passat diumenge, dia 6 d’octubre

cosa taronja portava al cap. Un cop

impossible deslliurar-se’n. De vega-

de 2014, a Fornells de la Selva, la

abatut, van comprovar estupefactes

des aquesta aﬁció nostra ens por-

colla Senglar Astronautes de Cassà

que tenia un con de senyalització

ta anècdotes increïbles i sense cap

de la Selva va abatre un senglar de

travat al morro. Sí, sí... un con de

mena de dubte aquesta serà una

118 kg. Fins aquí tot normal. L’ex-

senyalització!!!

de les que recordarem durant molt

cepcional del cas va ser quan es

Al senglar li van quedar els ullals

temps

van adonar que en sortir a camp

travats en el con, de manera que va

XAVI RINCÓN DOMENECH

obert i abans d’abatre’l, alguna

foradar el plàstic i li va ser del tot

Colla Senglar Astronautes

Cinegeticat
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26a TROBADA DE CAÇA A LA COLLADA VERDA

El proppassat 8 d’octubre va tenir

societats per agermanar-les i per tal

prodon.

lloc la 26a trobada de caça a la Co-

de suavitzar les tensions i desavi-

Un cop acabada la batuda, es van

llada Verda (terme municipal de Vila-

nences que aleshores hi havia entre

aplegar uns vuitanta caçadors per

llonga de Ter i Pardines, Girona). Fa

colles per culpa de la disputa de la

dinar als voltants de un petit refugi

26 anys Jaume Vilarrasa, president

propietat en la captura d’algun sen-

ramader que hi ha sota la collada

de la societat de caçadors de la Vall

glar. Aquesta cacera la solia fer cada

pel costat de Vilallonga. Després de

de Camprodon, Pere Salomó, presi-

colla al seu terreny, però a causa de

l’àpat, es va seguir el ritual de totes

dent de la Societat de Caçadors de

la densitat de senglars, des d’unes

les temporades i Josep Hubach –el

Ribes de Freser, i més tard Josep

temporades ençà es fa a Pardines.

ferrer de Pardines– va reunir tots els

Hubach, president de la Societat de

En la temporada actual també s’ha

comensals per fer-los-hi la fotograﬁa

Caçadors de Pardines, van decidir

fet la cacera al costat de Pardines. El

anual de conjunt

fer cada any una cacera conjunta

resultat: 2 senglars la colla de la Vall

MIQUEL SERRA

de senglars entre les esmentades

de Ribes i 4 la colla Batlló de Cam-

PORCS URBANS
Foto dels porcs travessant la
carretera que va de Llagostera
a Caldes de Malavella (direcció
Cassà de la Selva).
Senglars travessant la carretera de Caldes.

A la següent foto es pot veure el

resultat d’una batuda duta a terme per la colla Els Víkings, l’endemà d’aquest succés, en un camp de blat de moro.
A l’altra foto, un porc plantant cara a un gos d’un veí. Aquests
porcs urbans perden el respecte a tot
XAVIER DURAN / COLLA VIKINGS
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Porc plantant cara a gos
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Verdum

Cardina

Un dia caçant amb vesc
c
Cada divendres, just després d’acabar l’entrenament de

esperant l’entrada dels ocells. A una distància prudencial,

futbol sala, ben tard ja, ens quedàvem una estona fora del

per tal de no delatar la nostra presència.

pavelló parlant sobre quins reclams portaríem l’endemà:

Al cap d’una estona, tot disposat: arbres, creueres, vesc,

que si totes les cardines (Carduelis carduelis); que si el pin-

reclams, nosaltres, uns amb son i piulets als dits, i altres

sà (Fringilla coelebs), aquell que semblava que hi comença-

nerviosos, a punt per alçar-se i sortir corrents. Que bé que

va a anar fort; que si tots els passerells (Linaria cannabina);

ens ho passàvem!

que si només el bo d’en Raül; que si els dos verdums (Car-

Alguna cardina ja reclama (sempre era l’ocell que apareixia

duelis chloris), agafats de niu de l’any passat; que si; que si;

primer)! Passa un volat de quatre exemplars, tres marxen i

que si... Tot eren “que si”!

un gira sobtadament fent cas al reclam. Un parell de pirue-

Com sempre, el dissabte encara fosc, a trenc d’alba, amb

tes i un picat espectacular, de cap a l’arbre, just on hi havia

un fred que pelava, amb els carros fets per nosaltres i amb

la creuera. La primera captura del matí. Amb quatres salts,

la Derbi Variant trucada a punt, l’entrepà de botifarra negra

entre l’herba fresca i matolls mig glaçats encara, aconse-

del porc de casa i una ampolla d’aigua, sovint agafàvem

guim trobar la cardina. Per sort ha quedat poc enganxada.

tot el que cabia al carro. Polígon amunt, ﬁns al pla de Ca’n

Una femella ben maca. Com sempre la netegem i l’allibe-

Festes, a la Font del Mas Vilà; zona perduda, plena de ve-

rem.

getació ruderal, boníssima per als fringíl·lids: card marià

Mentrestant, entremig dels matolls, ofuscat per la curiositat,

(Silybum marianu), papus (Conyza bonariensis), ravenissa

un pit-roig (Erithacus rubecula) observa els reclams. Amb

blanca (Diplotaxis erucoides), roselles (Papaver rhoeas), xi-

un parell de cops d’ala s’enﬁla a l’arbre tot topant amb una

coies (Taraxacum ofﬁcinale) etc. Actualment el pla és a ves-

creuera. Com era d’esperar queda enganxat i, com sempre

sar de naus industrials, per la qual cosa ha perdut tot el seu

també, el netegem i el deixem marxar.

encant.

El pinsà s’ha picat fort, redobla com mai. Aquest any n’hi ha

Sense dir-nos ni paraula, uns amb son i altres amb aque-

força. En passen sis, quatre es deixen caure tot aturant-se a

lla sensació nova que començàvem a descobrir, la ressaca,

l’arbre, un sembla un verdum. Els altres dos es paren a la ﬁ-

cadascú feia la seva tasca. Un anava a buscar els dos ar-

guera just sobre nostre. Quin moment! Dos queden agafats,

bres preparats del dia abans, tombats enmig d’aquell her-

els altres dos marxen. De pressa i corrents anem cap allà.

bassar; solia ser una branca d’alzina (Quercus ilex) podada

Un pinsà mascle de l’any preciós i l’altre un verdum mascle

de tal manera, de primer, que semblés un arbre petit, i des-

novell... Quina sorpresa! Els netegem tots dos i cap a lloc

prés, que els llocs on hi col·loquéssim les creueres fossin

altre cop. Quin fred que fa, valga’m Déu!

propicis per aturar-s’hi algun ocell. Un altre anava traient els

Mentre la fèiem petar sobre si la Marta o la Sílvia avui ani-

reclams dels carros i els hi posava aigua i menjar. Poc a poc

rien a la Festa Major de Vidreres, si el pare d’en Torrent ens

els anàvem posant sota els arbres tot cobrint-los amb un

vindria a buscar, si ens hi deixarien anar amb moto, si jo hi

ramàs de bosses de pastor (Capsella bursa-pastoris) o de

podria venir malgrat cinc suspensos... de cop, sentim un re-

ginesta (Spartium junceum), depenent del que més abun-

bombori sota l’arbre. Un esparver (Accipiter nisus), empès

dés a la zona.

per la gana, havia atacat una de les nostres gàbies. Arribem

I un tercer preparava el vesc i les creueres i les anava col-

allà, l’ocell marxa i ens adonem que un dels passerells, el

locant. També condicionava el lloc on restaríem immòbils

que menys bé anava, per sort, estava ferit de mort. Amb

10 Cinegeticat

...tot disposat: arbres, creueres, vesc, reclams,
nosaltres, uns amb son i piulets als dits,, i altres
nerviosos, a punt per alçar-se i sortir corrents.
orrents.

Pinsà
Passerell

una urpada li havia estirat part de la

passerell mascle adult i un verdum

derar-la en el moment de la captura,

cuixa. Ens quedem una estona cons-

mascle també novell. Tots els altres

no podria considerar-la un mateix en

ternats, maleint aquell ocellot. Teníem

alliberats.

el moment de l’alliberació? Deu ser el

ben assumit, però, que aquell ocell

Aquest art de captura d’ocells fringíl-

mateix, no? Si agafes dues cardines,

només tenia gana. Tornem a lloc. Que

lids amb vesc és un mètode prohibit

tres passerells i un pinsà, alguna cotxa

bons els primers rajos de sol!

per la normativa vigent europea (Di-

fumada (Phoenicurus ochruros), algun

Al cap d’una estona, un passerell soli-

rectiva 79/409/CEE relativa a la con-

cagamànecs (Saxicola torquata), o al-

tari fa un picat espectacular i es para

servació de les aus silvestres), perquè

gun gratapalles (Emberiza cirlus), els

just al costat de la creuera. El reclam

no és selectiu. Si bé hi ha moratòries,

neteges de restes de vesc i els allibe-

nostre no para de cantar. El passerell

recursos, excepcions, permisos tem-

res, la cosa no queda ben equilibrada?

nota quelcom que no li agrada i sembla

porals, etc., fruit de decisions emi-

El respecte a la Natura i als ocells es

que fa l’intent de marxar. Només s’alça

nentment polítiques, des d’Europa hi

manté, no és veritat? Aquí rau l’edu-

uns metres i torna a girar de cap a l’ar-

ha una normativa molt clara. A priori,

cació, el sentiment, l’amor als ocells,

bre. Aquesta vegada sí, queda agafat.

el principal problema que pot compor-

l’amor a la Natura, encara que costi

L’anem a buscar, un altre mascle. Que

tar aquesta pràctica és la possibilitat

d’entendre.

bé! Refem la creuera i, ben satisfets,

d’agafar altres espècies que no són

Mentre els caçadors en general, i oce-

tornem al nostre lloc.
A mig matí, feia estona que
no

passava

res.

Obser-

vem un petit volat de cinc
mosquiters

(Phylloscopus

collybita), tot escodrinyant
cada racó, entre matolls i
males herbes, buscant petits
insectes. La curiositat també
els empeny a anar a l’arbre i

Mentre la fèiem petar sobre si la Marta o la Sílvia avui anirien a la Festa Major de Vidreres, si
el pare d’en Torrent ens vindria a buscar, si ens
hi deixarien anar amb moto, si jo hi podria venir malgrat cinc suspensos... de cop, sentim un
rebombori sota l’arbre. Un esparver (Accipiter
nisus), empès per la gana, havia atacat una de
les nostres gàbies.

al cap de poca estona, dels

llaires en particular, ens
lamentàvem

d’aquesta

normativa europea, les organitzacions proteccionistes, ecologistes i similars,
s’afanyaven a ocupar llocs
de responsabilitat, on es
legisla i on es prenen decisions. Com massa sovint
passa, s’ha fet tard. Mentrestant també, la classe

cinc individus, quatre queden agafats.

l’objectiu de la captura. Aquest fet

política va fent el que pot per tenir-nos

Entre tots ens afanyem a netejar-los

contradiu la directiva, segons la qual

a tots contents, per aconseguir així no

i, com no podia ser d’altra manera,

la captura d’ocells salvatges s’ha de

perdre vots i mantenir-se en el poder

a deixar-los anar. Tres marxen volant

fer de manera selectiva. Si bé aquesta

tant temps com pugui. És trist però és

com si res i el quart, amb més diﬁcul-

selectivitat en el moment de la captura

així

tat, els segueix.

no és possible, sí que és possible la

Ja comença a ser hora de plegar. El

reintroducció al medi de tots els indivi-

MATEU TULSÀ VERT / Enginyer Agrònom, caçador,

resultat per nosaltres és més que sa-

dus sense interès.

amant dels animals, entusiasta dels ocells.

tisfactori: un pinsà mascle novell, un

Aquesta selectivitat, més que consiCinegeticat
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caça news

Alzines preparades per caçar ocells

L’última modiﬁcació
El DAAM va aprovar una resolució (AAM/2354/2014 de 20
d’octubre) amb la qual s’estableix el nombre màxim d’ocells
fringíl·lids segons espècie i sexe que es podran caçar a Catalunya durant l’any 2014 amb autorització excepcional.

Una tradició més
tocada de mort

Aquesta resolució s’emmarca en el nou decret 139/2014 de

Emmarcats en una població envellida mancada de relleu

14 d’octubre en la qual s’estableix el règim temporal per al

generacional, la tradició ocellaire des de fa més de set anys

període 2014-2018 de les autoritzacions excepcionals per a

ha vist escriure la crònica de la seva mort.

la captura en viu i tinença d’ocells fringíl·lids per a la cria en

Una mort provocada per corrents “eco-talibans” que han

captivitat adreçada a l’activitat tradicional dels concursos

passat d’un dia a l’altre a governar, tant en l’àmbit català

de cant.

com l’europeu, i uns representants del col·lectiu que sempre han anat un pas per darrere, segurament per la manca i

Per aquest any 2014, la quota màxima de captures és de

opacitat d’informació.

53.169 exemplars però a proposta de la Subdirecció Ge-

Tot i així s’ha aconseguit poder tornar a caçar ﬁns l’any

neral d’Activitats Cinegètiques i Pesca Continental es resol

2018. Però tenim clar què signiﬁca això?

ﬁxar el nombre de captures d’aquest any en 39.648, distri-

Enguany només podran caçar aquells que van fer un cens

buïdes de la manera següent:

dels ocells que tenien ﬁns l’any passat i, a més, que puguin
acreditar mitjançant la targeta federativa que participen en
concursos de cant.
A dia 7 de novembre encara hi ha societats que no han re-

POBLACIÓ
AFECTADA
any 2014

MASCLES

FEMELLES

Verdum
(Carduelis chloris)

Hivernant i migrant

2.539

2.539

Cadernera
(Carduelis carduelis)

Hivernant i migrant

4.250

4.250

Passarell comú
(Carduelis cannabina)

Hivernant i migrant

3.535

3.535

Pinsà comú
(Frigilla coelebs)

Hivernant i migrant

9.500

9.500

ESPÈCIE

but l’autorització excepcional per poder caçar, ni les anelles
que els corresponen; la gran majoria la van rebre l’última
setmana d’octubre. Això vol dir que només podran caçar
ﬁns el 15 de novembre. Pocs dies per poder assolir la xifra
que ha ﬁxat el DAAM.
Tenint en compte que el Departament cada any donarà
menys quota de captures ﬁns al punt de no deixar caçar
a partir de l’any 2018, ens tornem a trobar davant de l’inici
d’una nova etapa que ben segur començarà amb mal peu.

12 Cinegeticat

L’altra gran batalla perduda va ser quan van prohibir l’ús del
vesc, cosa que va obligar a canviar d’hàbits molts ocellaires
i fer-los utilitzar la xarxa abatible. A més a més, ara aquests
han de georeferenciar les zones de caça amb el maldecap
que això pot suposar per a persones que no estan acostumades a l’ús de noves tecnologies.
Cada cop que es caci un ocell s’haurà d’anellar i comunicar-ne la captura; d’aquesta manera sortejant les sorpreses
administratives arribarem a l’any 2018 en què ja no es podrà
caçar més.
Tots aquells que vulguin tenir ocells i vulguin anar a concurs
de cant hauran de fer-los criar en captivitat i hauran de ser
caçats entre el 2014 i 2018.
Però serà efectiva la cria en captivitat?
Tots els ocellaires disposaran d’un espai adient per poder exercir la cria en captivitat?
Aquest fet potenciarà al mercadeig de fringíl·lids?
Hi haurà més actes furtius?
Obligaran a tenir nucli zoològic als posseïdors d’ocells?
I ja per últim, els ocellaires es mereixen tot aquest enrenou?
FOTOS: ANTONIO GALLEGO i JORDI RAMELLS

Cinegeticat

13

Caça news a fons

a fons
Neix CINEGETICAT
la primera revista de caça de Catalunya

És una ambiciosa aposta
cap a la divulgació de les
tasques del col·lectiu
caçador com a gestor de
fauna salvatge, cap a la
tecniﬁcació del col·lectiu
i cap a la personalització
d’un espai editorial propi
que cobreixi les necessitats del col·lectiu caçador
català.

14 Cinegeticat

El passat dimarts 28 d’octubre,

aposta cap a la divulgació de les

l’Auditori Plana de l’Om de Manre-

tasques del col·lectiu caçador com

sa va acollir la presentació de CI-

a gestor de fauna salvatge, cap a la

NEGETICAT, el primer número de

tecniﬁcació del col·lectiu i cap a la

la revista de caça de referència a

personalització d’un espai editorial

Catalunya.

propi que cobreixi les necessitats

“CINEGETICAT és una revista de

del col·lectiu caçador català, vin-

proximitat, escrita en català, amb

culat més a una caça social que

continguts adaptats a la realitat

és sensiblement diferent al tipus

de la caça de Catalunya”, mani-

de caça que es practica en altres

festava Eduard Melero, director

llocs”, afegia Melero.

de CINEGETICAT, i encarregat de

La revista conté articles tècnics, di-

donar a conèixer la publicació als

vulgatius i d’opinió sobre gestió de

assistents.

caça, caça major i menor, moda-

“CINEGETICAT és una ambiciosa

litats de caça, armes i municions,

“La caça té una gran funció social
ja que és una de les millors maneres de tenir cura de la natura. En
aquest sentit, vull felicitar i donar
suport a CINEGETICAT per la seva
emprenedoria, per la seva qualitat
tècnica i per la seva contribució al
país”, expressava l’Honorable Senyor Francesc Homs, conseller de
la Presidència de la Generalitat de
Catalunya.

una de les millors

caçador i una eina didàctica adreçada

maneres de tenir

tant a les persones que formen part

cura de la natura.

del col·lectiu com a les que no. A més,

En aquest sentit, i

promou un canvi de percepció social

en nom de l’inte-

de la caça com a activitat primitiva i

rès general, vull

negativa cap a una eina necessària de

legislació i seguretat, món veterinari,

felicitar i donar suport a CINEGETICAT

gestió de fauna salvatge, que passa

apartat gastronòmic, entrevistes a so-

per la seva emprenedoria, per la seva

per la tecniﬁcació i professionalització

cietats de caçadors i caçadors, mer-

qualitat tècnica i per la seva contribu-

del col·lectiu.

cat de segona mà… I és que aques-

ció al país”.

A la vegada, CINEGETICAT contri-

ta publicació bimestral compta amb

En ﬁnalitzar l’acte es va lliurar el segon

bueix a reactivar econòmicament les

una àmplia xarxa de col·laboradors

número de la revista als assistents.

empreses del sector cinegètic, promo-

de gran recorregut. Especialistes en

El valor de CINEGETICAT

vent la “reinvenció” de les empreses,

tir amb arc, en balística, en gestió de

CINEGETICAT és un mitjà de comu-

obrint nous conceptes de promocions

fauna, guardes de reserva, tècnics de

nicació independent i català, que pre-

i negocis, patrocinant actes relacio-

l’administració de la Generalitat de

serva una tradició ancestral i recull en

nats amb la caça, etc.

Catalunya, especialistes en gossos,

format paper i web els fets cinegètics

Sobre CINEGETICAT

etc.

de Catalunya.

CINEGETICAT és un projecte nascut

L’acte de presentació de la revista CI-

“Contribueix a potenciar la caça com

des del món caçador i per al món ca-

NEGETICAT va estar presidit pel con-

a eina necessària de gestió d’equilibris

çador, que omple un buit existent al

seller de Presidència de la Generalitat

poblacionals, amb el màxim respecte

mercat actual tot creant un espai de

de Catalunya, Honorable Senyor Fran-

pels animals”, matitzava Melero.

referència per al col·lectiu caçador de

cesc Homs, qui va manifestar que “la

Aquesta revista esdevé un punt de tro-

Catalunya. www.cinegeticat.cat

caça té una gran funció social ja que és

bada per als membres del col·lectiu
Cinegeticat
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La ploma del pintor

la ploma
LA PERDIU XERRA
a CATALUNYA (II)
(Perdix perdix hispaniensis)
INFORME JURÍDIC SOBRE L’ESTATUS LEGAL DE LA
PERDIU XERRA A CATALUNYA
(Perdix perdix hispaniensis)
Seguint la part I sobre la perdiu xerra, en la qual vàrem estudiar
aspectes més tècnics i poblacionals i les amenaces que pateix, a
més de presentar recomanacions de cara al futur, a continuació
estudiarem la part jurídica, que tracta d’explicar, i alhora defensar,

ÀLEX CUADROS

perquè a Catalunya és una espècie cinegètica, igual com a An-

Advocat de la Generalitat especialitzat en matèries

dorra i França, mentre que a la resta de l’Estat espanyol no ho és.

de caça i pesca.

Per això desglossarem la normativa segons el seu origen. Començarem per la europea, seguirem per la nacional i acabarem
en l’autonòmica. Recordem, però, que a banda de l’ordre de vedes (només es permet la caça un sol dia a la setmana, sempre i
quan la neu no baixi dels 1.700 m, i amb un límit o quota de dos
exemplars), cal estar al corrent d’allò que estableix el Pla Tècnic de
Gestió Cinegètica (PTGC).

LEGISLACIÓ COMUNITÀRIA
La nova directiva relativa a la conservació de les aus silvestres,
2009/147/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de no-

MARC PAGÈS

vembre de 2009, publicada en el DOUE el 26/01/2010, referent

Biòleg - Ecotons

a la perdiu xerra, manté l’estatus jurídic que ja tenia a l’original
Directiva Aus de 2 d’abril de 1979, del Consell (79/409/CEE), pu-

FOTOS: IVAN ALMIRALL i ARXIU

blicada en el DOCE de 25/04/1979, juntament amb les seves modiﬁcacions. De fet, la Directiva Aus de 2009 presenta molt poques
variacions respecte a l’última versió codiﬁcada del 1979, ja que
més aviat és una refosa.
A la Directiva Aus 2009 es parteix de la base de l’article 1, que
disposa: “La present Directiva es refereix a la conservació de totes
les espècies d’aus que viuen normalment en estat salvatge en el
territori europeu dels Estats membres en els quals és aplicable
el Tractat. Tindrà com a objectiu la protecció, l’administració i la
regulació d’aquestes espècies i de la seva explotació”. Per tant,
partim del punt que hi ha espècies que s’haurien de protegir espe-
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i la reproducció en la seva àrea de distribució, la qual cosa no obsta a efectuar un
mínim aproﬁtament cinegètic de l’espècie.
Queda palès, doncs, que, com ja es feia el
1979, la conservació de l’hàbitat no suposa
cap incompatibilitat amb la caça racional,
com així es va fer durant dècades en totes
les comunitats autònomes amb poblacions de perdiu xerra (ﬁns a ﬁnals dels anys
noranta i principis de segle XXI). D’acord
amb aquest article 4, sense perjudici de
l’article 7 (caça), el qual remet a l’Annex II,
en la part A del mateix annex trobem les
espècies que es podran caçar dins la zona
geogràﬁca marítima i terrestre d’aplicació
de la present Directiva, on tenim l’espècie
Perdix perdix (inclou totes les subespècies
europees), tret que la legislació nacional
digui una altra cosa (no és el nostre cas).
Les espècies enumerades en la part B de
l’Annex II es podran caçar solament en els
Estats membres respecte als quals les hi
esmenta, atès que la xerra és a l’Annex IIA, lògicament no consta en l’Annex II-B.
Cal comentar –de passada– que en aquest
punt la Directiva de 1979 ja presentava
unes deﬁciències o errors que es podrien
haver esmenat –en la reforma de 2009–,
com ara la no inclusió de la tórtora turca
(Streptopelia decaocto).
cíﬁcament, com és el cas de les antigues

(que a més de recuperació de cultius, guar-

Finalment, l’article 6, que remet a l’Annex

espècies cinegètiques, la perdiu blanca

des, repoblacions, control de predadors...

III, part A i B, permet la comercialització

(Lagopus mutus) i el gall fer (Tetrao uro-

pot incloure la caça racional i sostenible),

d’aquesta espècie si la legislació nacional

gallus), que actualment són considerades

així com explotació (caça i comerç amb

ho reconeix. En el cas espanyol, molt en-

espècies protegides d’acord amb el Decret

els seus productes, bàsicament, la carn).

certadament, la perdiu xerra no s’ha clas-

Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual

L’article 4 disposa, com ja es feia l’any 79,

siﬁcat entre les espècies amb objectius

s’aprova el text refós de la Llei de Protecció

que les espècies esmentades a l’Annex I

comercials del Decret 1118/1989, igual que

dels Animals. D’altra banda, aquest article

seran objecte de mesures de conserva-

la becada i a diferència de la perdiu roja i

1 parla també de l’administració i de la re-

ció especials quant al seu HÀBITAT, amb

la moruna.

gulació d’espècies d’aus; per tant, gestió

la ﬁnalitat d’assegurar-ne la supervivència
Cinegeticat
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el reglament que regula les espècies cinegètiques.

LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de Protecció
dels Animals. En aquest text no es parla de la
perdiu xerra i en l’annex declara com a espècies protegides de la fauna salvatge autòctona
les gal·liformes perdiu blanca i gall fer.
Ordre de 17 de juny de 1999, per la qual
s’estableixen les espècies que poden ser
objecte de caça a Catalunya. És aquesta la
norma cabdal que ens dóna la resposta al
plantejament jurídic i de remissions que fan

LEGISLACIÓ NACIONAL

tant la Directiva Aus 2009 com la Llei estatal

En primer lloc, hem de partir de la Llei de caça de 1970, de 4

42/2007, i és molt apropiada a causa dels dos

d’abril, i del seu Reglament, Decret 506/1971, de 25 de març, que

annexos que incorpora (tot i que el segon no

no prohibeix en cap moment la caça de la perdiu xerra, cosa que

s’ha fet servir gaire, fora de les autoritzacions

sí que fa, o limita, amb el gall fer i el pioc salvatge (Otis tarda). S’hi

excepcionals), tal com ho demostra la seva

presenta també la limitació ja esmentada de la cacera en dies de

vigència durant més de quinze anys. L’ordre

fortuna o amb neu permanent al sòl.

comença exposant que la Generalitat de Cata-

En segon lloc, tenim la Llei 42/2007 (que deroga la 4/1989), de 13

lunya té competències plenes per establir les espècies que poden

de desembre, del Patrimoni Natural i la Biodiversitat. L’Article

ser objecte de caça dins el seu territori. Incorpora l’Annex I, amb

62 d’aquesta llei remet a la normativa de les comunitats autòno-

les ESPÈCIES CINEGÈTIQUES, en què consta la perdiu xerra

mes per elaborar el llistat d’espècies cinegètiques, bo i recordant

(Perdix perdix hispaniensis) quan ja la majoria d’altres autono-

que no poden afectar el Llistat d’Espècies en Règim de Protecció

mies n’havien declarat la prohibició o estaven a punt de fer-ho.

Especial o les prohibides per la Unió Europea. L’annex IV, com ja fa

Evidentment, el motius, a més de variats, eren cientíﬁcs, com són

la Directiva Aus 2009 (i 1979), recull la perdiu xerra com a espècie

les publicacions d’autors, tant espanyols (Lucio) com francesos

que serà objecte de mesures de conservació especials quant al

(Claude Novoa), que constaten el bon estat de les poblacions de

seu HÀBITAT, amb la ﬁnalitat d’assegurar-ne la supervivència i

xerra als Pirineus (aragonès i català). En segon lloc, estableix l’An-

reproducció a la seva àrea de distribució.

nex II amb les espècies que PODEN ser objecte de caça si l’esta-

En aquesta línia el Real Decreto 1118/1989, que determina les es-

tus de les seves poblacions en permet un aproﬁtament cinegètic

pècies comercialitzables, no es contempla la xerra com a tal, se-

i, a més, es dóna alguna de les circumstàncies que consten en

guint les instruccions de la Directiva Aus.

l’article segon.

El Reial Decret 1095/1989 (BOE 218 de 12-9-1989), pel qual es

A més, hem de dir que si es volgués canviar l’estatus jurídic

ﬁxen les espècies que poden ser objecte d’aproﬁtament cinegè-

d’aquesta espècie s’hauria de modiﬁcar aquesta ORDRE, do-

tic, que no és d’aplicació a Catalunya d’acord amb les sentènci-

nat que la RESOLUCIÓ per la qual es ﬁxen les espècies objecte

es núm. 102/1995, de 26/6/1995, Recursos d’inconstitucionalitat

d’aproﬁtament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes

acumulats: 1220, 1232, 1238, 1238, 1239, 1260, 1268/1989 i Con-

especials per a cada temporada en tot el territori de Catalunya és

ﬂictes Positius de Competències: 95, 162, 165, 170, 172, 209, 210,

de rang inferior a l’ordre i una norma de rang inferior no en pot

i 1938/1990, en base a l’article 148.1.11 que conﬁgura la compe-

modiﬁcar una de superior.

tència de caça com a exclusiva de les comunitats autònomes que

Altres normes autonòmiques:

així ho facin constar al seu Estatut d’Autonomia, com ja es fa tant

Resolució MAB/2308/2003, de 22 de juliol, per la qual s’aproven

en la versió de 1979 com la de 2006.

les directrius i les instruccions tècniques en matèria de caça. No

A continuació veurem les normes catalanes, entre les quals hi ha

esmenta la perdiu xerra.
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espècies objecte d’aproﬁtament cinegètic, els períodes hàbils de
caça i les vedes especials per a la temporada 2014-2015 en tot el

Novoa, C., Dumont-Dayot, E. & Agné C. 2008. “La

territori de Catalunya. Fixa la quota de dos exemplars (art. 9.10) i

gestión cynégétique de la perdix gris des Pyre-

la prohibició de caçar la menor amb neu per sota de 1.700 m (que

nées. L’exemple des massifs Carlit-Campcardós

és on es s’estan les xerres, art. 9.7), un dia a la setmana (art. 3, des

(Pyrenées Oryentales)”. En premsa.

del 2009). Cal, a més, emplenar un carnet de captures obligatòriament (9.10) i entregar-lo a l’Administració en acabar la temporada.

RECUPERACIÓN EXPERIMENTAL DE FAUNA

Per tancar amb punt i ﬁnal aquest article cal dir que, a més dels

AUTÓCTONA DE LA MONTAÑA DE LEÓN: LA

articles esmentats per a la legislació comunitària, en el “Consi-

PERDIZ PARDILLA - Memoria 2003-2004, J. A. Pé-

derant número 10” de la Directiva Aus 2009, que fa de preàmbul

rez Garrido i altres.

a l’articulat es cita: “A causa del seu nivell de població, la seva
distribució geogràﬁca i a la seva taxa de reproducció en el conjunt de la Comunitat, determinades espècies solen ser objecte de
caça, el que constitueix una explotació admissible, sempre que
s’estableixin i respectin determinats límits, aquesta caça ha de
ser compatible amb el manteniment de la població d’aquestes
espècies en un nivell satisfactori”.
Per tal de respectar el compliment d’aquest article es proposa,
doncs, tenir en compte les “Propostes de gestió de la perdiu xerra
a Catalunya”, que s’incloïen en la primera part. Amb aquesta ﬁnalitat, la posada a la pràctica d’un seguiment acurat i una gestió planiﬁcada dels aproﬁtaments per a la caça han de fer-ne compatible
la conservació i la caça de l’espècie
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La reserva

la reserva
nostra disposició situa l’animal en un desavantatge clar.
En efecte, les espècies cinegètiques tan sols disposen del
seus instints, els seus sentits i la seva potència física per
defensar-se dels seus depredadors naturals, però totes
aquestes aptituds no serveixen de gran cosa per fer front a
la intel·ligència i l’equipament del predador humà.
La caça, però, com a fet acceptat i reconegut, és una activitat necessària per a la gestió de les espècies i per a l’equilibri dels ecosistemes. Com tothom sap, hi ha tot un seguit
de normatives, lleis i regulacions destinades a evitar que
aquesta activitat esdevingui abusiva i tingui efectes negatius sobre la fauna i el territori. Però, al capdavall, la responsabilitat recau en última instància sobre el caçador.

L a
E nDANIEL

OLIVERA / TEXT I FOTOS

Guarda de Reserva de caça.

En l’exercici de la caça hi ha un concepte que cal tenir molt
clar, caçar no només és matar.
Hi ha una relació insòlita entre el caçador i l’animal, en

Amb una visió d’alçada i amb una motxilla plena de
dies de caça tractarà temes de gestió, caça de reserva, acompanyament a caçadors, modalitats de caça,

la qual la pitjor part recau en el darrer. Aquesta situació
d’avantatge ens obliga, com a caçadors, a tenir un respecte

experiències personals… A més, de tant en tant, ens

profund per als éssers vius objecte de la nostra activitat. I

sorprendrà amb uns dibuixos fets per ell mateix que

aquest respecte és un acte d’humilitat personal que no re-

tracten espècies cinegètiques.

brà cap agraïment ni reconeixement, però que ens digniﬁca
com a caçadors conscients.
La caça cal executar-la de manera neta, evitant el patiment
de l’animal. Hem d’utilitzar calibres adequats per a cada

UNA QÜESTIÓ DE
RESPECTE

espècie. Els calibres petits en animals potents, en moltes
ocasions, feriran la peça amb el consegüent sofriment innecessari o, encara pitjor, amb la possibilitat de no poder
cobrar l’animal ferit.

L’ÈTICA EN LA CAÇA MAJOR

És important assegurar-nos que el nostre tret matarà l’ani-

L’exercici de la caça comporta, inevitablement, la mort d’un

mal. En aquest sentit, hem de mantenir l’arma i el visor

animal salvatge. Aquest és l’objectiu i la raó per la qual es

en perfectes condicions. El nostre equipament ha de ser

desenvolupen tot un seguit d’accions que conﬁguren el que

l’adequat a les condicions del medi. Si no estem còmodes,

coneixem com a activitat cinegètica.

tenim massa fred o massa calor, hi ha moltes més possi-

Tanmateix, tenint en compte que en els nostres dies la caça

bilitats d’efectuar trets erronis que fereixin la peça. Si no

ja no és un mitjà per abastar-nos d’aliment, el nostre com-

estem segurs de fer un blanc correcte, val més no arriscar i

portament ha de ser d’absolut respecte per a la fauna i el

deixar-ho per a una altra ocasió més clara. Evitem de dispa-

territori.

rar als animals en moviment, mal encarats de front o de cul.

La relació entre el caçador i l’animal objecte de caça cada

Evitem també de disparar el tret a un animal si al seu voltant

cop tendeix a desequilibrar-se més en favor del primer. La

n’hi ha un altre, si no el veiem sencer o si està parcialment

tecnologia, l’armament i l’equip que actualment tenim a la

amagat darrere la vegetació.
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Quan, pel motiu que sigui, hem ferit una peça, cal rematar-la

estem duent a terme una acció extractiva, és a dir, eliminem

al més aviat possible per evitar així l’agonia de l’animal.

un membre d’una població d’animals que habita un territori

Hem d’actuar amb sentit ètic, valorant quin és l’objectiu

concret. Això signiﬁca que la nostra activitat comporta una

que tindrà menys conseqüències negatives en el conjunt

alteració més o menys important en la comunitat animal i

de la població. En aquest sentit, cal tenir en compte que

en el conjunt de l’hàbitat.
Moltes vegades el caçador no té en compte les conseqüències de la seva acció en el medi. El fet d’eliminar un animal
d’un lloc concret pot esdevenir un daltabaix important per
al grup.
Cal evitar d’abatre animals que tinguin importància dins
el grup, com ara les femelles velles que guien l’escamot.
Tampoc no dispararem contra femelles amb cabrits massa
tendres i dependents de la mare, perquè aquests cabrits
orfes corren un alt risc de morir d’inanició després d’una
llarga agonia.
Per altra banda, cal ser conscient que nosaltres no som
els únics caçadors del món. L’enveja i la vanitat són comportaments molt habituals entre el col·lectiu de caçadors.
D’exemples detestables n’hi ha molts i tots els coneixem.
Un parell de casos: si hem ferit una peça i no l’hem pogut
cobrar, no és gens correcte que intentem d’abatre un altre
animal. De la mateixa manera, si hem errat el tret i hem
Cinegeticat
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caçat una peça que no ens agrada, donarem per ﬁnalitzada

de la carn. La resta seria bo de situar-la en un lloc adient

la cacera i en una altra ocasió intentarem fer-ho millor. Amb

perquè l’aproﬁtessin els ocells carronyaires i altres preda-

els errors adquirim experiència.

dors. En aquest sentit, si el nostre cabirol, isard, cérvol, etc.

El respecte per la caça va més enllà del tret mortal. Un cop

ha caigut mort en un lloc embrossat i fora de l’abast dels

hem cobrat la peça, hem de ser conseqüents amb el que

carronyaires, hauríem de fer el possible per moure’l cap a

acabem de fer. És a dir, cal donar una utilitat coherent a

un espai més obert.

aquell animal al qual li hem sostret la vida. La millor ma-

En deﬁnitiva, si volem que el col·lectiu de caçadors sigui mí-

nera de fer-ho, al meu entendre, és consumir la peça. No

nimament acceptat en la nostra societat, hem de començar

hi ha millor ﬁnalitat d’una peça de caça major que ser la

per tenir respecte per la caça, per l’entorn i entre nosaltres

part principal en un àpat col·lectiu entre una colla d’amics

mateixos. L’activitat cinegètica, quan es du a terme seguint

i familiars.

la normativa vigent i de manera ètica i responsable sempre

No és gens ètic abatre un animal i abandonar-lo sencer al

serà mes defensable davant les opinions contràries

mateix lloc on ha caigut. Cal aproﬁtar, si més no, una porció
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L’objectiu

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

4 porcs caçats pel Miquel a paratges berguedans

El Po
Jornada de becades a les Gavarres

La Colla, els Companys, disfrutant de valent
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Bona jornada de Santi del Monte i el seu gos

Una jornada del Roberto
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El Sendoa ens envia un dels primers verros morts
aquesta temporada a Castelltallat

SERRACANYA

Paradís del Caçador

Estem al servei dels caçadors des de 1989, a Serracanya sempre es caça i és ideal per entrenar els cadells i
fer córrer els gossos adults. Disposem de més de 1.400 ha i obrim tot l’any excepte Nadal i Cap d’Any!
Serracanya és molt més que un vedat intensiu. A Serracanya el caçador troba tot allò que necessita:
- Camp de tir al Plat de sempre: 17 plats a 2,5 €
- Camp de tir al Plat Nou: 25 plats a 5 €
- Zones de caça individuals o en grups.
- “ojeos a la carta”
- Recorregut de caça: 6 €
- Classes particulars o en grup de tir impartides per Marcelo Clavero.
- Camp de tir amb arc: amb movioles, nòria, dianes volumètriques, tir al plat amb arc... a un preu de 15 € per persona i
dia per usar les instal·lacions.
- PAINT-BALL (boles de pintures): disposem de tot l’equip
necessari i de diferents escenaris per practicar l’activitat.
Opció A: Partida + esmorzar per 30 €
Opció B: 2 Partides + esmorzar + Dinar per 50€
- Poblat Medieval: Un escenari espectacular enmig del
bosc, amb serveis de l’època i destinat a grups que vulguin
passar una bona estona o una estada més llarga i viure com
es feia abans, per recrear-se amb la història! El lloguer del
camp costa 5 € per jugador i dia.
- AIR SOFT: en diferents escenaris, una aventura inoblidable.
El lloguer de l’escenari costa 5 € per jugador i dia.
- Despedides de solters/es, Festes d’aniversari, Dinars Familiars, Allotjament...
... i tot allò que et puguis imaginar, només ho has de consultar. Fem el servei a la carta perquè quedis satisfet!

Obert a partir de les 7.30 h del matí
UBICACIÓ
RESERVES: 938 230 100 – 938 230 073
Perdiu 9,95 €

Àrea intensiva: 608 609 641

Conill 10,00 €

Pep: 607 996 218

Faisà 12,00 €

Amadeu: 666 545 380

Guatlla (depèn de quantitats, de 1,32 € a 2,10 €)

coto@serracanya.com

PREUS DE LES PECES:

Colom 2,50 €
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pep@ serracanya.com

www.serracanya.com

2 escenaris espectaculars al bell mig
de la natura...

...on es pot viure com abans i
on la imaginació no té límits.

ideal per a grups i per passar
una estada diferent!

Demana informació i elabora
la teva pròpia aventura.

CALENDARI ENGEGADES GENERALS
TEMPORADA 2014-2015
6 i 7 de desembre / 7 peces + esmorzar / 75 €
10 i 11 de gener de 2015 / 7 peces + esmorzar / 75 €
7 i 8 de febrer / 7 peces + esmorzar / 75 €
7 i 8 de març / 10 peces + esmorzar + dinar + sorpresa / 110 €
21 i 22 de març / 10 peces + esmorzar + dinar + sorpresa / 110 €

www.serracanya.com

L’art de rastrejar

l’art de
estima arriba al zenit i estimo el meu gos ﬁns a l’inﬁnit. Som
els millors. (Hi té a veure molt que un servidor és de Bilbao,

JOSÉ IGNACIO CENIZO (Iñaki)

bressol dels més, més, més capaços, més millors, més... de

Baracaldo (Vizcaya), 1965

Bilbao. Està tot dit.)
Quan no recuperem l’animal, no sé on ﬁcar-me, sobretot da-

Caçador, arquer i rastrejador acreditat
per AEPES 2014.
Delegat Territorial AEPES Catalunya

vant un caçador que em crida per primera vegada i espera
veure “màgia” i que el meu gos trobi l’animal que cerquem.

Races preferides: Teckel i Sabueso Baviera

Passo hores d’insomni preguntant el perquè d’aquell fracàs,

Gos actual: Turrón, Sabueso Baviera, 5 anys

repassant les accions i buscant errors. El cas és que gaire-

Base: Castellví de Rosanes (Barcelona)

bé sempre, la culpa és... de les condicions de rastreig i del

CONTACTE: catalunya@aepes.es

conductor. El nostre gos poques vegades s’equivoca. Ens

Mòbil i WhatsApp: 677 974 375

equivoquem nosaltres amb les nostres suposicions, deixant-nos portar per les circumstàncies o pel caçador que
ens acompanya.

EL RASTREIG.
UNA ACTIVITAT DE
PERSEVERANÇA

Exemple: el gos tira muntanya amunt en la direcció que portàvem des de fa 400 metres. Un company del caçador que
ens acompanya diu per l’emissora que ha sentit un soroll al
bosc a 100 metres sota nostre, que SEGUR que és el porc
que busquem. I allà que anem, sense fer cas al gos que ens
segueix amb el cap baix, sabedor de la veritat.

Si bé és cert que entrenem els nostres gossos per ser gai-

Un altre exemple: el gos segueix un rastre bastant ﬁx, tro-

rebé infal·libles, el cas és que a tot Europa, en països on es

bant sang de tant en tant, cosa que ens conﬁrma que està

rastreja TOT animal que queda ferit, la taxa de recuperació

treballant bé. Sentim ràfegues properes i de sobte el gos es

no sobrepassa el 50%. A Catalunya passa el mateix, amb

mostra nerviós. Equivocadament el deixem anar del coble

oscil·lacions entre el 47% i 52% d’èxit.

i preparem el fusell, sospitant que el verro ferit és a prop i

El rastrejador passa d’un estat d’eufòria i triomf a un altre

emboscat. ERROR, perquè la proximitat de la tempesta io-

d’ofuscació i derrota en poc temps. Si em preguntessin com

nitza les partícules d’olor i fan inútil l’olfacte del gos. D’aquí

em sento quan el meu gos i jo trobem un animal ferit, us diria

el seu nerviosisme que no sabem identiﬁcar. Però segueix

en petit comitè que sóc un “supercaçador”. La meva auto-

buscant, treballant i esgargamellant per reprendre un ras-
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rastrejar
El meu gos no s’equivoca, sóc jo qui pren
una decisió desencertada o no sé llegir
les circumstàncies d’aquest rastreig.
tre que ﬁns fa poc era diàfan i ara se

algunes ben amargues, quan ja teníem

ﬁns al punt que algun d’ells, en rastre-

li nega. És invisible per al seu olfacte.

gairebé la mel als llavis, extrec que el

jos infructuosos, no m’ha demandat el

Error del conductor.

meu gos no s’equivoca, sóc jo qui pren

premi acostumat.

Un altre: porc tirat d’espera, amb ri-

una decisió desencertada o no sé llegir

Des de fa tres anys, el trobi o no, dono

ﬂe de calibre 300 mm. No està marcat

les circumstàncies d’aquest rastreig.

al meu gos el seu premi com a reconei-

l’anschuss i el gos no el troba. En una

Des de fa dotze anys, quan un dels

xement al seu treball, que desenvolupa

tija d’herba alta trobem una petita tira

meus gossos acaba amb èxit un ras-

amb una vehemència i tenacitat enco-

de carn (múscul) de 2x0,2 cm, sense

treig, el premio amb una llauna de to-

miable. Des de fa tres anys, quan no

sang ni indicis visibles. La pastura, molt

nyina o de sardines en conserva. Els

trobem l’animal buscat, el que va al llit

alta, regalima rossor. Són les vuit del

encanta, als gossos, i així aprenen avi-

sense sopar sóc jo.

matí. A causa de la manca de temps

at que és una gratiﬁcació al seu treball,

Cura d’humilitat, li dic; és la represen-

del caçador, que té un compro-

tació mateixa de tot el que sento per

mís, es decideix començar el ras-

no haver sabut culminar un treball.

treig abans que surti el sol i s’eixu-

Tanmateix, com dèiem al principi,

gui bé l’herbassar. Al cap de poc

ni els millors superen el 50% de re-

temps veiem que el gos esternuda

cuperacions. S’ha de ser humil i fort

aigua constantment i no troba un

alhora, no deixar-se acovardir pels

rastre consistent per seguir. Error

fracassos i mirar a la cara en cada

del conductor que havia d’haver

nou rastreig com si fos la cosa més

esperat que aixequés la rosada i

important del món.

haver intentat identiﬁcar exacta-

Quan el desànim, la fatiga o els nos-

ment l’anschuss.

tres acompanyants ens conviden a

De totes aquestes experiències,

abandonar el rastreig, un bon remei i
Cinegeticat
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també un bon consell pot ser descan-

de seguir “una mica més” quan sem-

ta de l’activitat les persones que no es

sar uns moments i seguir uns altres

bla que estem derrotats té molt a veure

mostren ni molt compromeses ni molt

dos-cents metres. Aquest “obligar a

amb la nostra pau i tranquil·litat d’es-

motivades. Alhora, s’ha de tenir la su-

seguir” sol donar bons resultats per

perit, ja que dormirem millor si sabem

ﬁcient humilitat per reconèixer els er-

dos motius ben diferents:

que hem fet tot el possible i encara

rors tenint en compte que, malgrat tots

El primer, perquè en les últimes fases

més per acabar el rastreig.

els nostres treballs i desvetllaments,

de la fugida, l’animal perseguit potser

Les associacions de rastrejadors de

la meitat de les ocasions no trobarem

haurà experimentat una dràstica baixa-

tot el món, la UNUCR francesa, les as-

l’animal que cerquem.

da de pressió sanguínia, la qual cosa

sociacions alemanyes, les americans

No hi ha cap dubte que rastrejar ani-

traduïda ens indica que ja no sagna.

Deersearch i Texas Tracker, totes, tenen

mals ferits constitueix un gran repte.

Això se suma a una gairebé segura

com a lemes unes frases que vénen

Aquesta és la grandesa de l’activitat,

sèrie d’anades i vingudes, de giravolts

a expressar el mateix: “ﬁns al ﬁnal”.

l’esperit de superació que emprem

deambulant buscant el seu refugi, cosa

Aquesta expressió aﬁrma la idea que

cada vegada que atenem una trucada.

que complica el rastreig, però també

el rastrejador ha de ser, abans que res,

Es necessiten caçadors amants dels

pot indicar-nos que no és lluny.

perseverant en la recerca, actitud que

gossos i amb un gran coratge.

El segon avantatge d’aquesta acció

exigeix una postura personal que apar-

Algú vol jugar?

Rastrejant la genètica

rastrejant la
genètica
els murs de París. Aquests testimonis advoquen, doncs, a
favor de l’antic origen del Fauve de Bretagne i podem aﬁrmar que l’Anna de Beaujeu (1462-1522) posseïa gossos
Fauves de Bretagne, de la mateixa manera que també es
parla d’un gos Fauve de nom Miraud donat per l’almirall
Annebauld au Roi François 1er, que va ajudar a reimpulsar
la raça.
A la segona meitat del segle XIX, certs equips de Fauves
van ser famosos i La Chasse illustrée de 1869 va publicar
les notes següents: “Al començament d’aquest segle, un
dels caçadors de llops més distingits de França era un caçador Bretó, el Comte de Boldesmes, capità de Louveterie

ALBERT POU VILARÓ / Enginyer agrònom.

a Morbihan, i qui, durant trenta anys consecutius, va fer una

Imatges: Joan Ullé Castellà

guerra als llops sense perdó. El seu equip estava compost
per quaranta parelles de grifons robustos de pèl llarg de la

Frase important:
“Hem d’adequar la raça del gos en funció del territori i la
modalitat de caça”.

raça Fauve de Bretagne”.
L’any 1918, Marcel Pambrun va crear un equip de Griffons
Fauves a partir de les línies fetes pel seu pare durant la dècada del 1900.
El 1949, es va crear el Club del Briquet Fauve de Bretag-

GRIFFON FAUVE DE
BRETAGNE

ne i els seus impulsors foren M. Lessard, president de la
Societat Canina Bretona, el comte Jean de Pluvié i Marcel
Pambrun. Aquesta iniciativa va tenir l’efecte de fer reviure la
raça. Fins ara, en totes les exposicions canines, hi ha abun-

Origen: Francès. Griffon Fauve de Bretagne: “Els gos-

dants Fauves de Bretagne; en proves de caça, aconseguei-

sos fauve i els seus recursos naturals...” així es titula un dels

xen excel·lents resultats com ho demostren les nombroses

capítols de La Vénerie de Jacques de Fouilloux (1521-1580)

victòries en les copes de França de tots els caps de caça.

publicat el 1561. Aquest llibre “aura d’una celebritat que ha

És un gos rústic, molt fort i dur, de cor i caràcter, apassio-

passat per quatre segles sense decaure, és la peça mes-

nat caçador, capaç d’adaptar-se fàcilment a tots els caps

tre d’un patrimoni particularment ric i entranyable: el de la

de caça i territoris. És equilibrat, sociable i afectuós amb

caça”. El gos Fauve, a través dels primers documents que

l’home. Té un nas molt ﬁ, una veu sorollosa i abundant en

tenim, íntimament lligats a excepcionals descrits de caça,

l’equip. És hàbil en la tenacitat i a mossegar el cap de caça.

sens dubte, demostra el seu remarcable temperament.

És el gos de rastre més utilitzat per a la caça amb escopeta,

Quants gossos francesos actuals poden presumir d’un ori-

el Griffon Fauve és d’una alta eﬁcàcia. S’adapta fàcilment a

gen tan antic i il·lustre? Aquests gossos eren extremada-

tots els climes i tots els terrenys. Originari de la Bretanya,

ment brillants, ardents i de gran cor, fàcils de mantenir en

per tant, no té por a l’aigua i està perfectament habituat a

bones condicions i insensibles al fred; eren encara els gos-

terrenys secs i àrids. És capaç de caçar tots els caps de

sos fauves que componien l’equip del senyor de Lamballe,

caça, des de la llebre al senglar. Està dotat d’un remarcable

que va venir del comtat de Penthièvre a caçar un cérvol sota

esperit d’iniciativa, la cerca és activa i la seva dimensió és
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Ulysses

El Jordi Sibila recuperant els cans

adequada per al cap de caça i territori.

bons caçadors. A diferència del gos

uament, una pseudoraça amb carac-

Valent i temerari en la parada del sen-

creuat, que perquè surti un bon ca-

terístiques de raça i feta a mida.

glar, que creix amb major freqüència

çador (que n’hi ha) poden sortir molts

Aquesta feina l’han dut a terme a Fran-

quan l’animal s’escapa. És utilitzat en

exemplars poc caçadors.

ça durant molts anys, en canvi no ha

equips de gossos grans i petits.

Una raça garanteix que el comporta-

passat el mateix al nostre territori, on

(Text: Club du Griffon Fauve de Bretagne)

ment dels seus individus sigui igual,

s’han fet creuaments sense seguir cap

tant en les virtuts com en els defectes

pauta, d’aquí que no tinguem varietat

L’ENTREVISTA DEL MES AMB...

i per tant previsible la seva forma de

de races autòctones de gossos de

Joan Ullé Castellà, de 43 anys, ﬁll de

caçar.

caça major.

Valls de Torroella (Bages), gran aﬁcio-

Però tinguem en compte que les races

nat a la caça. Té la raça Griffon Fau-

que tenim actualment, i sobretot, races

Com vas conèixer aquesta raça?

ve de Bretagne des de fa uns cator-

de caça major provinents de França,

Fa uns vint-i-cinc anys i a conseqüèn-

ze anys; els primers exemplars els va

deriven de la selecció de creuaments

cia de la davallada de caça menor, el

adquirir a França (Auterive) l’any 2000.

i retocs per millorar o modiﬁcar les

grup de caçadors (familiars i amics)

Després va anar ampliant la canilla

característiques dels gossos que els

que ens dedicàvem a la caça del conill

amb descendents d’aquests primers i

han adaptat al seu terreny i a la seva

vam decidir passar a la caça major, tot

amb d’altres adquirits al sud de Fran-

manera de caçar. Per tant, un creua-

ajuntant-nos amb uns veïns que ja feia

ça, ﬁns arribar avui dia amb 12 exem-

ment seria per mi justiﬁcat si, per una

temps que eren colla del senglar.

plars. Caça el senglar a Sant Mateu de

banda, es busqués obtenir un gos que

Aquests disposaven d’una molt bona

Bages.

s’ajustés a les necessitats del mateix

colla de gossos, la majoria Fauves de

caçador i a les característiques de la

Bretagne provinents del sud de França.

Perquè un gos de raça i no un gos

zona de caça (clima, tipus de vegeta-

creuat?

ció, orograﬁa…) i per l’altra, si s’acon-

Perquè has triat el GFB?

Perquè considero que un gos de raça

seguís que tots els descendents tin-

A més de per ser un gos incansable, és

i de bona línia caçadora garanteix que

guessin característiques pràcticament

perquè no deixa ni un pam de terreny

tots els exemplars siguin caçadors i,

iguals (estàndard); llavors podríem dir

per caçar. Així mateix, el tipus de vege-

en un percentatge elevat, bons o molt

que hem aconseguit, mitjançant cre-

tació de la nostra zona de caça (Cata-

Rastrejant la genètica: GRIFFON FAUVE DE BRETAGNE

En Joan Ullé felicitant la feina als gossos

lunya Central) exigeix un gos com el Fauve amb un pelatge

aproﬁto les pells per poder-los ensenyar el rastre.

prou fort per poder penetrar a les zones on solen estar refu-

Jo sóc del parer que a cada edat el gos necessita un ensi-

giats els senglars.

nistrament diferent, com ara de petits desvetllar-los l’instint
de caçar i a mitja edat ensenyar-los què i com s’ha de caçar.

Descriu la manera que tenen de caçar.
A grans trets, el Fauve el deﬁniria com un gos de rastre

Com ha de ser el teu equip de gossos preferit?

mitjà, que caça molt bé tota la zona de batuda. Solen entrar

El meu equip preferit seria un grup de gossos que s’ajudin

amb força i sense por als jaços dels senglars i tenen una

amb el rastre i que vagin agrupats en la llevada, així com en

insistència i resistència extrema en l’empait. Tot i que cada

el seguiment de la peça una vegada aixecada.

caçador educa de manera diferent els seus gossos i això
pot modiﬁcar la manera de caçar de cada canilla.

Creus que ha d’anar lligada la morfologia i la qualitat de
caça del gos?

Com milloraries, si escau, la genètica dels teus gossos?

La cultura de la morfologia lligada a la qualitat de caça no

L’únic inconvenient de la raça, segons el meu punt de vista,

està massa arrelada a Catalunya. Però crec que una bona

és la seva veu; per als amants de les grans veus de gossos

selecció morfològica lligada a una selecció de línia de treball

de rastre, es queda una mica enrere, tot i així té una bona

han d’anar de la mà. No serveix de res un gos molt maco si

veu.

no caça, i pel bé de la raça tampoc serveix de res un gos bon
caçador si no segueix l’estàndard.

A quina edat i com inicies els cadells?
Normalment dels dos mesos i ﬁns als sis començo amb

Digues-me defectes i virtuts de la raça.

sessions de curta durada amb conill. És a partir del mig any

Com a defectes i, com ja he comentat anteriorment, li falta

quan començo a ensenyar-los senglar, si pot ser senglars

una mica de veu. Les virtuts que més els destaco són: la

petits (tot i que és molt difícil, ja que no hi han gairebé zo-

força física (capacitat de caçar tres dies per setmana sense

nes d’ensinistrament de gossos de caça major) i a partir de

que en davalli el rendiment), la precocitat en l’aprenentatge

l’any ja estan preparats i els porto a caçar.

i la passió que tenen per caçar. Com deia un amic francès,

En època de caça, si s’ha pogut abatre un senglar, també

“els Fauves, per on passen, no hi deixen res”.
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Elvis

Buscant el rastre

Ets d’alguna associació, club, federació... i en què et

possiblement estaven acostumats a veure gossos de pèl

beneﬁcia?

curt, de més o menys estatura i orelles molt llargues (típic

No, no sóc de cap club ni associació relacionada amb el

gos de rastre del Pirineu català). Amb el temps, però, al-

Fauve de Bretagne. Suposo que a Catalunya aquest tipus

guns d’ells han anat incorporant alguns exemplars als seus

d’entitats encara no estan massa arrelades, a diferència del

equips de gossos i actualment estan encantats amb els

país veí.

Griffons Fauve de Bretagne.
Hi deu haver sang dels primers exemplars que vam portar de

Si haguessis de triar una altra raça, quina tindries i per

França escampats per mig Catalunya

què?
Es difícil trobar una raça que pugui, des del meu punt de
vista, competir amb el Fauve. Si hagués de triar una raça,
però, crec que em quedaria amb el Briquet Griffon Vendéen, ja que són gossos semblants al Fauves tot i que una
mica més delicats amb la qüestió de la vegetació.
Vols afegir alguna cosa?
Quan vam començar a caçar el senglar amb Fauves, als
companys d’altres colles els semblava que portàvem uns
gossos que no donaven la talla de caçadors del senglar,
Assetjant

Fets de caça

fets de caça
PARLEM DE
SENGLARS
Aquest mamífer salvatge de la família dels suids, anomenat
cientíﬁcament Sus scrofa, des de fa segles ha estat un gran
trofeu de caça. Ha passat de ser inicialment un animal popular, perquè el caçava tot el poble, a ser un animal que sols el
podia caçar la noblesa.
No anirem pas tan enrere en el temps. Al començament del
segle passat no era un animal tan abundant com ho és actualment. El motiu, diria jo, era la falta de protecció del seu hàbitat. En aquell temps, encara que la densitat d’arbrat devia
ser superior a l’actual, els boscos no tenien res a veure amb
els actuals. A causa dels aproﬁtaments forestals, els sotes
eren completament nets, no embardissats com avui en dia.

MIQUEL SERRA CORNET

Els carboners amb les seves tales aproﬁtaven la llenya grui-

Caçador veterà que li agrada escriure. Anota diàriament a

xuda per fer el carbonet vegetal, i de la prima en feien feixos

les seves llibretes els fets de la seva vida cinegètica.

que venien a les ﬂeques com a combustible per coure el pa.
D’aquesta manera es mantenien els boscos massa nets
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perquè els senglars hi poguessin tenir

Caçar un senglar era una proesa, ja que

la densitat d’animals que tenien dins el

els seu amagatall, per medrar-hi. Eren,

durant la temporada la colla que pas-

seu terreny, van instal·lar granges al seu

doncs, escassos els llocs on aquests

sava dels vint exemplars era una gran

vedat.

animals es podien amagar de la civi-

colla. Aleshores un porc senglar tenia

En aquestes, la puresa genètica no era

lització i el seu brogit. En no tenir cap

un valor extraordinari i sovint hi havia

pas la més adient. Els primers repro-

mena de protecció, i com que era una

enfrontaments entre les colles per a la

ductors de cada granja –sobretot les

espècie pràcticament pura amb pari-

propietat d’un abatiment, cosa que les

truges– no eren genèticament purs,

des anuals de poques cries, la població

acabava enemistant.

i ﬁns i tot s’havien utilitzat animals de

d’aquests animals era escassa i la seva

A mitjan segle passat, per culpa dels

raça Pietren. Dels mascles, s’aproﬁtava

caça gens habitual.

preus, els aproﬁtaments forestals van

el zel d’alguna truja perquè entressin al

Encara no hi havia colles que es dedi-

deixar de ser rentables. Es van comen-

tancat per algun pas sense sortida.

quessin a la caça d’aquesta espècie, tot

çar a abandonar els boscos, tan sols

En aquesta època, cada temporada hi

i així es caçava d’una manera, podríem

se’ls tenia en compte (cosa que també

havia moltes truges prenyades a Fran-

dir, molt artesanal. Quan es detectaven

passa actualment) a l’hora de fer algu-

ça, de genètica desconeguda, al llarg

rastres de nit, se solien ajuntar els ca-

na tala forestal: s’aproﬁtaven només els

de la serralada pirenaica. Aquestes es

çadors que hi solia haver en cada casa

troncs i es deixaven totes les branca-

coneixien per unes marques que els fe-

de pagès o poble i, amb algun gos que

des sobre el terreny on s’acabaven po-

ien a les potes de davant. A la part de

més o menys coneixia de quin animal

drint. Amb aquest sistema el sotabosc

darrere, dos o tres cercles sense pèl,

es tractava, anaven a seguir els rastres,

es va a començar a embrutar de ma-

com si fos cremat.

amb uns resultats no gens positius.

tolls, bardisses, arços i altres maleses,

Entre una cosa i l’altra la proliferació de

Per això, als qui els agradava aquest ti-

i van quedar intransitables per tothom

l’espècie a gairebé tot Catalunya ha es-

pus de caça, i per l’augment dels efec-

excepte pels senglars.

tat espectacular, de tal manera que avui

tius, es van anar agrupant. D’aquesta

Si tenir cobertura vegetal que els pro-

en dia a molts llocs es pot considerar

manera van començar a néixer les “co-

tegís va ser el primer factor per a la

com una autentica plaga. Aquest fet és

lles senglaneres”.

seva proliferació, el segon element i

un maldecap per a tothom, sobretot per

A causa de l’encara escassetat de sen-

no menys important van ser les enge-

a l’Administració: pels danys a l’agricul-

glars, els resultats de les primeres tem-

gades. En aquell temps moltes colles i

tura i els accidents que provoquen a les

porades no van ser gaire reeixides.

societats, per ajudar a la creixença de

carreteres. Encara que la temporada

Proliferació de senglars Collserola, Temp: 2.007/08. (Sota casa)
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Fets de Caça: Les esperades becades

Davant del escorxador abans de arrengar els senglars abatuts en la batuda del dia.

Tornant de batuda amb les víctimes de la jornada.

passada es calcula que se’n van caçar

blació de caçadors del senglar és una

dància d’aquest animal se l’anomeni

uns 35.000 exemplars, es veu que no

població envellida, cada temporada

porc. És una greu desconsideració de-

n’hi ha prou, per això s’ha creat l’emer-

que passa falten més elements, i mol-

nominar-lo com el seu parent domèstic,

gència cinegètica. En llocs d’una den-

tes colles es troben amb la disjuntiva de

perquè pel sol fet de ser salvatge ja té

sitat superior a 10 animals per ha, si els

plegar de la cacera entre setmana o es

més categoria. Per tant, la manera cor-

titulars de l’APC no són capaços de re-

veuen obligats a ajuntar-se amb altres

recta de designar-lo és pel seu nom de

baixar la densitat, els agents rurals amb

colles amb el mateix problema. Això

raça: senglar.

batudes nocturnes –acompanyats o no

passa en les caceres entre setmana,

M’he embolicat tant en voler fer un xic

de caçadors de les societats de caça-

però acabarà passant en tot tipus de

d’història de la caça del senglar que no

dors, o de colles senglaneres dels ve-

batuda. Primerament les diverses colles

em queda espai per parlar d’algun fet

dats– són els encarregats d’assolir les

s’hauran d’agrupar, per tal de dur a ter-

de caça. Ho deixarem, doncs, per a un

densitats desitjades.

me el control de les densitats d’aquests

altre escrit que torni a parlar d’aquesta

Se solen efectuar les batudes normals

animals, amb els treballadors públics:

noble bèstia negra

de ﬁnal de setmana, encara que mol-

guardes de caça, rurals, etc. D’aques-

tes colles –aproﬁtant el potencial dels

ta manera ja es comença

jubilats i gent a l’atur– fan també una

a fer amb les emergències

batuda entre setmana, generalment di-

cinegètiques.

mecres o dijous. Fins al moment actual

El que em sembla un greu-

tot funciona bé, però pel fet que la po-

ge és que davant l’abun-

Repartint parades abans de sortir de batuda.
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Senglars morts un dia de la Temp. 2.011/12 (Per la colla de Besora-Vidrà.)

Per què federar-se a la Federació Catalana de Caça?
A Catalunya hi ha prop de 50.000 caçadors federats.

Qualsevol caçador que adquireixi la Llicència Federativa Autonòmica de Catalunya, passa a formar part de la Federació
Catalana de Caça.

AVANTATGES DEL CAÇADOR FEDERAT:
El caçador federat compta amb una assegurança de danys
propis, la qual cobreix les despeses per accident del propi
caçador, costos que no estan contemplats en l’assegurança
obligatòria i per aquest motiu s’integra en la Llicència Federativa.
Des de les nostres oﬁcines s’ofereix al caçador federat:
• Assegurança de danys a tercers (Assegurança Obligatòria) de la companyia d’assegurances exclusivament dedicada
als caçadors, MUTUASPORT.
• Tramitar la Llicència de Caça.
• Rebre gratuïtament la nostra revista semestral d’informació.
• Gaudir del serveis que ofereix la nostra pàgina web.
• Assessorament jurídic.
• Participar en competicions.
• Tràmits d’aﬁliació dels seus gossos en el Llibre d’Orígens de la Federació Espanyola
de Caça.
• Descomptes en tots els cursos, seminaris i actes organitzats per la Federació, molts
de forma gratuïta.
• Poder ser usuari del Projecte d’Emissores de la F.C.C de Telecomunicacions, dissenyat
exclusivament per als
caçadors catalans.

L’única manera de tenir la força necessària per defensar la nostra activitat, la nostra manera d’entendre el medi natural i la gestió del seus recursos, davant de l’Administració,
els mitjans de comunicació i els moviments anti-caça, entre d’altres, passa per la unió de
tots aquells que practiquem la caça. La Federació Catalana de Caça aglutina el 80% del
caçadors catalans i és l’única institució amb representació oﬁcial davant els organismes
governamentals.
Caçador, si vols defensar la teva aﬁció, FEDERA’T!

Rambla Guipúscoa núm. 23-25 3ª Planta B/C · 08018 BARCELONA
Telf: 933191066 Fax:932683795
info@federcat.com / www.federcat.com

Des de dins

des de
Adrià Rincón Carmona

16 anys, Cassà de la Selva

Què és per tu la caça?
Jo no només sento que és anar a caçar, són més coses. És
estar en contacte amb la natura, veure els progressos del
gossos que van creixent dia a dia (entrenament dels gossos); és tenir una bona relació amb els companys de caça i
també és saber el que es fa, perquè s’ha de tenir seny. També és anar a netejar el bosc, fer corriols i a més fer tiberis.

Un paratge per caçar…

(Somriu)

Aquí cacem a les Gavarres, petites muntanyes molt erosionades i de poca alçada, però amb boscos molt tapats i

Què és el que et va iniciar en el món de la caça?

bruts. Tirem trets molt a prop, com a màxim a 30 metres.

El meu pare em va iniciar quan jo tenia 5 anys; no m’hi dei-

La que m’agrada més és a l’alta muntanya, perquè pots

xava anar, però quan caçava algun porc me l’ensenyava.

veure els animals des de molt lluny. És un espectacle.

Llavors de més gran hi anava una setmana sí i una altra
no. A partir dels 11 anys ja hi ana-

Tens gos? Quina raça?

va sempre. Amb 14 anys ja em vaig

Caço amb els gossos de la Colla

treure el permís d’armes.

Astronautes. Tenim

porcellanes,

blaus de Gascunya, grifons niver-

Quants anys fa que caces?
I, si es pot saber, quants
anys tens?

nesos, grifons, etc...

Des de els 14 anys amb escopeta,

Riﬂe semiautomàtic marca Brow-

però abans ja em deixaven fotre al-

ning 7 mm, Remington Magnum.

gun tret a les pinyes. (riu)

Tinc un visor que utilitzo als camps

Tinc 16 anys.

Quina arma utilitzes?

Pare i ﬁll

o quan vaig a caçar a altres llocs on

(Data naix.: 16/11/1997)

és adient.

Quina modalitat t’agrada
més? Per què?

Aproﬁtes la carn de caça?

La caça del senglar, la caça major,

ens repartim la carn entre tots. La

perquè és amb la que vaig comen-

carn m’agrada, però no per men-

çar amb el pare, i és amb la que

jar-ne més d’un cop al mes.

Els senglars els escorxem i després

gaudeixo més. Les batudes són
molt emocionants, gossos i porcs
amunt i avall.
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Trobes amb facilitat botigues
especialitzades en caça?

dins
Que creus que es pot millorar en el món de la
caça?
A l’hora de caçar hauria de ser legal estar a les carreteres,
perquè estem fent una gestió a part d’una aﬁció, si poguéssim caçar a les carreteres i tancar-les podríem caçar
amb més seguretat.

Com veus el futur de la caça a Catalunya?
Nosaltres aniríem a caçar tot l’any però si hi anéssim sempre, no trobaríem l’essència de la caça.
Sí, sempre que he volgut alguna cosa relacionada amb la

Alguna anècdota?

caça ho he trobat. La roba al Decathlon i la munició als llocs

Recordo com si fos avui el meu primer porc. El meu pare

més econòmics (Andorra).

quan va començar a caçar porcs caçava amb la colla de
Rocacorba i recordo que el primer porc que vaig caçar el

Creus que la llei de caça està actualitzada?
Per què?

vaig fer allà, tenia 13 anys.

S’hauria de canviar.

vaig gaudir molt i dels tres porcs, n’hi havia dos de molt

També recordo la primera vegada que vaig fer un hat-trick,
grossos. Va ser una experiència inoblidable.

Quina és la mitjana anual de costos en relació
a la caça?
És molt costosa, però s’ha de pensar que gaudeixo molt.

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

Jo no pagaria per anar a jugar a futbol... Paguem la veda, la

... no només pensa en caçar. A part de caçar hi ha altres co-

colla del senglar, municions i despeses generals, vestimen-

ses, com ara entrenar gossos petits, netejar boscos, recollir

ta i equip necessari.

deixalles, etc. I sobretot... passar-ho bé!
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La botiga

la botiga
Per adquirir aquests
productes contacteu a:
cinegeticat@cinegeticat.cat

Jordi
J
di A
Ametller
ll i M
Mariola
i l R
Rafart
f

Andreu Pujol
Recull d’opinions, punts de vista, vivències i experiències Xavier Trias de Bes
de la curta i difícil història de la modalitat de sant Hubert al Il·lustracions de Julià Mumbrú
nostre país

15 caceres insòlites

PVP: 25euros

és una obra de l’Andreu Pujol,
que aplega divertides anècdotes
dels seus cinquanta anys

ara

40euros
últims exemplars

de caçaire

PVP: 50euros

El mercat

el mercat

Fusell Browning FN 300 canó 55 cms - llis, amb fun- Fusell HEYM SR30 STUTZEN -MONTURAS I ANEda, 350 euros. / Telèfon: 636450359 (Tomas)

LLAS APEL ORIGINALS
-CAL: 270

Escopeta Aya Paralela amb els complements (cana-

-VISOR BUSHNELL TROPHY XLT (EL MES VENUT A USA)

na, fundes -dura i tova-). 550 euros./ Telèfon: 607817859

3-12X56 RETICULA ILUMINADA.

(Joan)

-CAIXA PORTA FUSELL HEYM RIGIDA.
-CARGADOR ADICIONAL 8 BALAS. / Telèfon: 648194811
(Francesc)

Anuncis per paraules

Anuncis per paraules gratuïts (per a particulars), amb un màxim de 50 paraules. S’han d’enviar a
cinegeticat@cinegeticat.cat abans del dia 10 de cada mes. En el correu heu de fer-hi constar la següent
informació: TEXT de l’anunci, SECCIÓ, Nom i cognoms, Adreça, Població, Província, Codi postal i Telèfon.

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de Desembre de Protecció de Dades de caràcter Personal, li comuniquem que les seves dades s’inclouran en un ﬁtxer informatitzat titularitat de CINEGETICAT. Gestió, caça i equilibri,
S.L. amb domicili social a Av. De la Pau, 2 de Cardona. També se li informa que té dret d’accés, rectiﬁcació, cancel·lació i oposició de les seves dades comunicant-ho a la direcció cinegeticat@cinegeticat.cat.
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Bones festes
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www.cinegeticat.cat

EVOLUCIÓ WEB

web

Web

FACEBOOK
La pàgina de Facebook es va crear el 24 de febrer del
2014 i a data de novembre ja comptem amb quasi 1.000
“m’agrada”

A data de novembre, podem fer una mica de balanç de
l’evolució del nostre lloc web. La pàgina web va començar
a estar operativa a mitjan maig.
Podem observar que de mitjana cada mes tenim uns 1.100
usuaris i actualment n’hem aconseguit un total de 5.918.

Evolució de l’abast de la pàgina. + 2.500

D’aquests, el 43% són visitants nous i el 57% són visitants
recurrents. Durant tots els mesos l’evolució ha estat constant.
Si ens centrem en el nombre de pàgines visitades, la mitjana

TWITTER

mensual és de 3.000 pàgines visitades i la total de 16.872.

Hem fet 153 piulades i hem publicat 29 fotograﬁes.

Les nostres visites provenen principalment de l’Estat espa-

@cinegeticat

nyol, el 98%, i d’aquestes més del 60% provenen de Catalunya

FÒRUM
Hi ha 70 usuaris registrats i 161 temes nous publicats.
El tema més comentat ha estat “la gestió del conill de
bosc” a la secció de gestió cinegètica
Cinegeticat
Cineg
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L’escola de gos

l’escola

-Si és un gos continental, comprovarem l’instint de co-

MIQUEL BENÍTEZ

brament com un joc amb l’objectiu de motivar els seus

Caçador i ensinistrador de gossos de caça.

instints i sempre amb un report que sigui dur per tal de
no fer boques dures. Personalment sempre faig servir

Testant el cadell

animals congelats a ﬁ d’evitar que tingui l’instint d’intentar mastegar i així prevenir, en un futur, possibles vicis.

Aquest article tractarà les diferents formes de testar un ca-

-Si volem provar com el cadell resol els rastres, podem

dell per tal que el dia de demà tinguem el gos que desitgem.

aplicar una tècnica que consisteix simplement a fer ser-

A continuació us explicaré diverses maneres de testar un

vir una perdiu lligada a un cordill fent petits rastres, que

cadell.

en un principi seran fàcils, de poca distància, d’uns vint

Depenent de la raça a la qual pertany el gos haurem de

metres en línia recta. Més endavant, anirem complicant

fer unes proves o unes altres, ja que el nostre objectiu és

el rastre per veure tot el que dóna de si el cadell. A me-

cercar unes determinades característiques o qualitats que
varien en funció de la mateixa:
-Serà primordial que el cadell sigui de caràcter juganer i
alegre, que no sigui poruc i que no tingui cap problema
físic o psicològic, és a dir, amb bons aploms.
-Buscarem cadells decidits i amb caràcter, que no tinguin por del brut ni de l’esbarzer. Només cal passar per
llocs bruts de matolls o llençar una peça de cobrament
en el moment que fem l’ensinistrament per tal de veure
si tenen aquestes qualitats que busquem.
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de gos
sura que anem veient com

rida de l’ala o el rastre d’un conill.

canvi, al camp amb caça salvatge van

resol aquests rastres, de

I ara passem als gossos anglesos. Jo

arribar a ser uns bons gossos de caça.

mica en mica anirem com-

normalment provo els meus cadells

Compte!

plicant-los per tal que en

amb dos o tres mesos. Els poso una

d’efectuar una primera i única vegada.

un futur pugui resoldre els

guatlla sembrada de granja en una

No hem de deixar que els gossos es

cobraments de perdiu feri-

zona més alta per damunt seu en dies

ﬁquin la peça de caça viva a la boca,

da de l’ala o arribar bé al

adequats de frescor i amb una mica

perquè potenciarem tot el contrari del

llaç
ç de la llebre.

g
de vent,, seguidament
deixo que els

que volem aconseguir de cara al dia

aﬂorin els seus instints

de demà: una mostra molt ﬁxa. També,

de mostra apro-

en un gos buscarem el seu recorregut,

pant-m’hi perquè

és a dir, que tingui una mentalitat molt

tinguin el vent a

àmplia i que vagi prou gran en mun-

favor seu, per tal

tanya.

q
que

de

Resumint, volem que caci lluny però

m
manera
natural el

amb molta cura, ja que no és el mateix

q
que
duen a dins,

que un gos caci lluny que un gos se’n

c
condicionat
per la

vagi lluny.

c
càrrega

genètica

Comprovarem també si és un gos que

q se’ls ha transque

galopa o un que trota. Si el volem per

m
mès.
És possible

a la becada, que és el meu cas, el dei-

qu en el moment
que

xarem que vagi al seu aire, sense fer

en què els arribi

servir xiulets o sons amb qualsevol al-

tenir en compte que aquestes proves

l’emanació caiguin en mostra sense

tre estri sonor i, sobretot, res de co-

són per a gossos continentals, com

saber el motiu i, de vegades, facin pe-

llars elèctrics. No és bo que de molt

ara el braco, pachón navarro, bretón,

tites guies, i és en aquest instant en el

cadell fem moltes sortides al camp,

perdiguero de Burgos, dratar o grifón,

qual comprovarem el seu bon nas.

perquè ens podem trobar que aquest

ja que volem que quan caci, a més de

S’ha de tenir en compte que si el ca-

en un futur es reguli massa. Per tant,

portar el nas a mitja alçada, també tin-

dell no para la presa i simplement

és aconsellable donar-li moltes jorna-

gui la polivalència de posar-lo en terra i

l’olora a una certa distància, es mostra

des de caça quan ja estigui preparat

agafar bé els rastres, com per exemple

interessat en l’olor o s’hi apropa amb

tant físicament com mentalment.

en el moment de re-

la intenció d’agafar-la, no passa res.

Espero que aquest article us hagi aju-

Jo vaig tenir

dat una mica i agafeu referències per

gos
gossos

que

orientar-vos, i que el dia de demà pu-

qu
quan

eren

gueu testar el vostre cadell.

Hem

de

cuperar una
perd
diu feperdiu

treguin

ca
cadells

Aquestes

proves

s’han

no

Amb això us desitjo una bona tempo-

te
tenien
molta

rada de caça amb els vostres gossos.

in
intenció
per

Us espero en el pròxim article.

fe la mosfer

Una bona abraçada

t però, en
tra
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Racó Gourmet

racó
EL BON ÚS DE LES
PECES DE CAÇA

JORDI ÁLVAREZ - “TOTI”
Cuiner professional, caçador i recol·lector.

En aquesta edició fem una recepta de cabirol que ens permetrà gaudir d’una excel·lent carn de cacera a tota la fa-

L’objectiu d’aquest xef és passejar els lectors per
tots aquells restaurants del nostre País per tal de

mília.

presentar, periòdicament, receptes elaborades amb
carn de caça.

LA RECEPTA
Netejarem la carn de cabirol de nervis i greix, barrejarem
les dues carns i les passarem per la picadora de carn.

Secció patrocinada per:

Amanirem les carns amb sal i pebre, afegirem els ous i
una mica de pa rallat, ho tastarem de sal i formaren les
mandonguilles. Tot seguit les enfarinarem, les fregirem

-Sala de tractament de carn de caça.
- Sala de desfer carn de caça.
Pol. Ind. L’Avellanet. - C. Serrat de la Creu, 7
08554 St. Miquel de Balenyà - Seva
Tel.: 93 812 46 48
info@carniquesllora.com

amb oli i les reservarem.
En una cassola ofegarem totes les verdures amb oli. Quan
estiguin ben cuites les mullarem amb un vas de vi ranci
i un bon raig de brandi. Deixarem reduir, incorporarem el
caldo de carn i ho courem uns 10 minuts a foc suau. Des-
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gourmet
Mandonguilles de cabirol
INGREDIENTS

Pa ratllat

Oli d’oliva

Farina

Brandi

400 g de carn de cabirol

1 ceba

Vi ranci

125 g de papada de porc

2 pastanagues

300 cl de brou de carn

Sal i pebre

1 porro

Picada catalana

2 ous

2 tomàquets madurs

Manipulació de carn de caça
-CONSELLSRecordeu-vos de manipular amb cura els animals abatuts amb guants de nitril, si és possible.
Renteu-vos bé les mans quan hagueu estat en contacte directe amb la carn.
Utilitzeu estris de tall únicament per aquesta ﬁnalitat.
En cas que us feu una ferida desinfecteu-la ràpidament.
Netegeu la sang, secreció i excrecions amb aigua i
prés ho passarem pel vas batidor i ho colarem.

lleixiu.
Elimineu els paràsits (paparres, puces, etc.) el més

Posarem a coure les mandonguilles amb la salsa anterior

aviat possible!

a foc suau durant una hora procurant que no quedin se-

No toqueu els animals malalts.

ques. S’hi pot afegir una mica d’aigua o brou.

En caça menor evisceració i retirar orina.

Incorporarem la picada i ho farem coure una ½ hora més.

En caça major dessagnar immediatament, evisceració

Finalment, rectiﬁcarem la sal.

(budells, bufeta i estómac) abans d’una hora.
Recordeu que pel transport cal mantenir els animals

Nota: ho podeu acompanyar amb un bon trinxat o un gra-

abatuts a una temperatura no superior a 7 graus (la

pat de llegums ben cuits

major) i 4 graus (la menor). No amuntegueu ni tanqueu
dins de bosses de plàstic les peces, cal que respirin.

Recordeu que per consumir carn de caça amb total
seguretat, la peça ha de passar una inspecció sanitària.

En cas que trobeu algun animal que està malalt truqueu als agents rurals
Cinegeticat
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Caça Social

caça social
Societat de Caçadors
de Santa Caterina de
Vinyols (Tarragona)
Com es diu la societat?
Societat de Caçadors Santa Caterina de Vinyols.

Quin any es va fundar?
Tot i que estem en procés de saber-ho exactament, perquè
les juntes anteriors no varen conservar la documentació,
es creà entre l’any 1978 i 1979.

Quins termes municipals comprèn?
Tot el de Vinyols i una part de Cambrils i Montbrió del
Camp.

Quantes hectàrees aproximadament
teniu?
Legalment unes 1.000 ha, però aptes per a la caça un
màxim de 700 ha.

Quants socis sou? I quina és la mitjana
d’edat?
Aquest any serem aproximadament (falta gent per pagar la
quota ) uns 33 socis. La mitjana d’edat, encara que no ho
sé exactament, deu ser al voltant dels 50 anys.

Quines espècies cinegètiques teniu?
De més a menys importància: el conill, la perdiu, el tord,
el tudó, la tórtora, alguna becada i l’ànec coll verd, i ara
sembla que es veu alguna llebre. Encara que no el tenim al
pla tècnic, també solem tenir algun senglar.

Quines espècies caceu més habitualment?
Conill, però portem uns anys molt ﬂuixos, es caça un 20 o
50 Cinegeticat

30 % del que caçàvem fa uns anys. Ha augmentat bastant
la perdiu, hi ha anys bons de tord i fem bones tirades de
tudó a la mitja veda.

nor que solen fer les societats, sovint excessius. Protegeixen i no deixen controlar gairebé gens els predadors oportunistes, que en el nostre cas són principalment la garsa i el
gat assilvestrat, que mantenen unes altes densitats ja que

Són molt complexes les tasques que
realitzeu per gestionar l’àrea de caça?

etc.) i viuen en granges o dins el mateix poble i quan arriba

Sincerament les tasques més carregoses són en l’àmbit

l’època de cria de les especies cinegètiques fan verdaders

de la paperassa, les repoblacions que fem anualment de

estralls. L’administració diu que s’autoregulen però és una

perdiu i alguna actuació per danys, tant de garsa com de

gran mentida! En un medi tan humanitzat com el nostre, els

tudó i de conill en anys anteriors.

depredadors mantenen una alta densitat durant tot l’any.

viuen al voltant de construccions aïllades (masos, xalets,

Els grans perjudicats són els caçadors, els pagesos, els

Algun aspecte que cregui que es podria millorar?

petits ocells i els mamífers no cinegètics (caderneres, etc.)

Evidentment és clar que n’hi ha, fa temps que volem fer
petites sembres per a la caça. També ens agradaria afavorir el conill, però no ens ho autoritzen, ja que fa uns deu
anys vàrem tenir superpoblació. Per altra banda, també
crec que el col·lectiu de caçadors en general hauríem de
deixar de valorar tant la quantitat que cacem i gestionar
de veritat les poblacions, encara què en aquest cas també
ens posen molts pals a les rodes. Perquè us pugueu fer
una idea del meu pensament, jo no faria cap competició
de caça menor on l’únic que es valora es qui més caça;
per aquí no anem bé i tindrem el que ens mereixem en uns
anys si no hi ha un canvi.

caçar als nostres territoris de tant en tant. Només cal veure

i els grans rapinyaires, com ara l’àliga marcenca que ve a
les densitats de caça menor de Catalunya per valorar-ne
els gestors.

Com veieu el futur de la vostra societat?
Complicat per l’alta humanització i urbanització del terreny
i, per altra banda, som molt necessaris per controlar verdaderes plagues com la del tudó i altres

Com porteu la relació amb la resta
d’usuaris del medi natural?
Cada dia més complicada, és molt trist veure com la natura del nostre poble és aniquilada per infraestructures,
construccions, tanques de ﬁnques etc. Tant que ens critiquen i l’únic col·lectiu en l’àmbit local que jo veig que
s’entristeix quan el medi rep una agressió és el nostre.
També cal dir que cada dia el medi te més usuaris, ciclistes, motos, etc. Cal conviure tan bé com puguem.

Teniu molts problemes de danys d’espècies cinegètiques?
Accidents de transit?
Com ja he comentat, alguns anys enrere havíem tingut una
superpoblació de conills, ara tenim danys per tudó principalment. El senglar el vàrem treure del pla tècnic perquè
és esporàdic, i a més cada any teníem reclamacions per
accidents. Encara que en aquest últim punt, si un dia hi
hagués un accident seriós ja veuríem com s’acabaria.

Com veieu la gestió de la caça que fa
l’administració?
En el nostre medi, que és l’agrícola, bastant dolenta. En
general no controlen gens els aproﬁtaments de caça meCinegeticat
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Dr. Calibre

Dr. Calibre
La caça del senglar a Catalunya
Els 5 millors calibres (I)
La gran proliferació del senglar a Cata-

no només importants danys materials,

rases o passos, tot i que això no vol dir

lunya és deguda al fet que és un ani-

sinó en altres casos ﬁns i tot físics que

que sempre passin pel mateix lloc, ja

mal que normalment no agafa malal-

un cop ocorreguts tothom lamenta, es-

que quan els gossos els empaiten in-

ties i està dotat d’una gran fortalesa.

pecialment a qui toca en la pròpia pell.

tenten escapar o guarir-se als llocs més

L’abandonament del camp i dels con-

Per tant, és un greu problema a resol-

inversemblants.

reus, i també perquè l’únic depredador

dre. Per qui? Això és una altra qüestió

Aquest tipus de cacera es va començar

en ferm que té és l’home, han afavorit

que avui no tractarem. Tinguem present

a practicar amb la tradicional escope-

que aquesta sigui una espècie cinegè-

que l’any 2013 les nombroses colles

ta, amb cartutxos de balins o “postes”,

tica molt important al nostre país en un

que practiquen aquesta caça a casa

avui dia totalment prohibits, i només és

augment evident i constant.

nostra varen abatre a Catalunya més de

permesa amb cartutx de bala. Tan sols

En determinats llocs, a causa de les

32.000 exemplars, xifra que cada any

un petit percentatge de caçadors enca-

destrosses que pot arribar a fer, so-

creix. Lloable i deplorable a la vegada,

ra la fan servir i és, per cert, en ocasi-

bretot a la pagesia i especialment en

no?

ons molt resolutiva, sobretot en llocs de

èpoques en què troba poc menjar al

Entre les diferents formes de practicar

tir curt o embrossat. La resta, més del

seu medi natural, com ara la manca

aquesta caça, la més corrent és la “ba-

90% de caçadors, i no crec que m’equi-

d’aglans i altres aliments habituals, pot

tuda”. Consisteix que les colles que la

voqui, la practiquen amb riﬂe o fusell en

ratllar el qualiﬁcatiu d’epidèmia. Amb

practiquen, molt bons coneixedors del

totes les seves variants: forrellat, semi-

l’afegit que en els seus desplaçaments

terreny o zona on es fa l’acció, se si-

automàtics, exprés, d’un sol tret, etc.,

majorment nocturns pot provocar nom-

tuen en llocs estratègics, normalment

ja que per les seves millors prestacions

brosos i greus accidents de circulació;

del pas dels senglars, com ara corriols,

en el camp de la balística o d’abast els

Fusell del calibre 270
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fan molt més eﬁcients que l’escopeta. Resta afegir que en

Va sortir al mercat l’any 1925 vinculat al llançament del fusell

la majoria d’ocasions s’acompanyen amb aparells de visió

de forrellat Remington M54.

com ara els visors òptics, que amb augments milloren el tir

Durant molts anys ha estat un dels calibres més populars,

efectuat a més distància. També poden portar hologràﬁcs o

perquè la majoria de fabricants d’armes de caça han produït

de punt vermell o d’un altre color, que en tots els cassos

fusells d’aquest calibre en totes les formes conegudes: de

ajuden a abatre algun o altre exemplar en situacions difícils a

forrellat, semiautomàtics, d’un sol tret, de palanca, etc.

simple vista. Tot això, acompanyat de la gran varietat de car-

Per a la caça d’aquest país és un calibre molt polivalent, ja

tutxos, calibres i tipus de puntes existents al mercat, indica

que permet excel·lents resultats en la caça del cabirol, l’isard,

que aquesta és la forma més corrent de fer-ho.

el cérvol o el senglar. El de format mitjà és el que predomi-

A grosso modo, al meu humil entendre, avui exposaré els

na i en ocasions, a distàncies molt considerables, combinat

que per mi són uns dels millors cinc calibres per dur a bon

amb la gran varietat de puntes que avui en dia es fabriquen,

terme aquesta tasca. No són tots els que hi ha, perquè en

el fan un dels calibres indiscutibles i més utilitzats per molts

són molts, però sí que són els més corrents o els que més

caçadors.

sovintegen a la majoria de caceres de casa nostra.

També és important dir que té poc retrocés i, per tant, en
resulta un tret “agradable”. Com que no és un calibre excessivament car i com que quasi totes les marques el fabriquen
amb una gran varietat de gramatges, tipus de punta i d’altres
característiques, sens dubte el converteixen en un autèntic
tot terreny.
Winchester, que no para de fer innovacions en aquest àmbit,
fa pocs anys va llançar al mercat el .270 Winchester Short
Màgnum, en què ha millorat molt les prestacions que ja tenia
l’anterior i s’està imposant en el món de la caça per les seves
immillorables qualitats balístiques i pràctiques.
Altres fabricants han fet incursions amb aquest calibre al
mercat, com ara Weatherby,
ﬁns i tot amb cartutx màgnum però, no sé per quina
raó, no han aconseguit els
èxits de l’anterior tot i ser un
gran cartutx amb unes prestacions molt particulars i a la
vegada altament signiﬁcatives.
El .270 és un calibre que en
moltes ocasions ha estat el
primer que hem tingut per a
la caça major. N’hem quedat
molt contents tot i que al llarg

Bala 270

del temps l’hem substituït

CALIBRE .270 WINCHESTER

per un de més prestacions

Dissenyat per la casa Winchester l’any 1923, basat en el car-

o més potència, però l’hem

tutx del popular calibre 30-06 Springﬁeld, utilitzat en els fu-

guardat per si mai tenim al-

sells de l’exèrcit americà Sprigﬁeld M1903, Garant M1, etc.

gun ﬁll a qui agradi la cacera i

L’única diferència entre els dos calibres és que en el .270

s’hi pugui iniciar o sinó per si

el coll del cartutx és una mica més estret i permet utilitzar

algun dia ens “toca” un isard.

puntes un xic més petites, cosa que fa que pugui tenir una

Aleshores possiblement serà

trajectòria més ràpida i més tensa.

el riﬂe que farem servir.
Bala 30-06
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Bala 30.06 norma punta plàstic groga

CALIBRE .30-06 SPRINGFIELD

rega la seva munició especialment per aquesta relíquia, amb

Es va crear l’any 1903 als Estats Units d’Amèrica amb ca-

una càrrega adient, que com que és de palanca no presenta

ràcter militar, amb una punta rodona. Modiﬁcat el 1906 a la

problemes a l’hora de repetir tret a l’igual que els de forrellat.

forma actual de mides de cartutx i punta més ovalada per

Per tant, és pot dir que és el capdavanter en quantitat d’usu-

obtenir millor coeﬁcient balístic i altres prestacions, com ara

aris, donades les seves bones prestacions balístiques i

velocitat, i així acostar-se a les del 8x57 Mauser de guerra

d’efectivitat i en facilitat per trobar munició, entre altres. Com

alemany. D’aquí també la nomenclatura -06.

a calibre ha estat provat en molts escenaris i situacions de

L’exercit americà el va utilitzar a les dues guerres mundials i

tots tipus, per no dir quasi totes, tant civils com militars, on

a la de Corea durant quasi cinquanta anys. L’any 1953 va ser

ha deixant clara constància de la seva versatilitat que pocs

substituït pel calibre 7,62x51 OTAN o .308 Winchester.

calibres igualen en experiència, i és de suposar que durant

El primer fusell d’entre molts que el va portar va ser l’Springﬁ-

molts anys continuarà al capdamunt en tots els ordres de la

eld M1903 de forrellat, d’aquí prové part del seu nom, pas-

temàtica que ens ocupa.

sant més tard a l’M1917 Endﬁel, al Winchester model 70,

Cal dir i tenir present que el tret d’un 30-06 ja comença a pi-

al semiautomàtic M1 Garant i a d’altres, així com diverses

car una mica, sobretot en riﬂes amb canó de batuda, perquè

metralladores aèries per avió i les Browning M1917 i M1919,

és una mica més curt que els canons de fusells militars per

totes de guerra.

als quals va ser concebut

Al ﬁnir la guerra es parla que hi havia un excedent de més

RICARD MARQUÈS

de 2.000.000.000 de cartutxos fabricats, per la qual cosa
es va haver de buscar alguna sortida a la situació. Aquest fet
el va convertir en un calibre popular per al món de la caça
en especial, cosa que encara perdura actualment. També en
l’àmbit esportiu va tenir bons resultats ﬁns que, en aquest
camp, també el va desbancar amb millors prestacions el .308
Winchester.
Tornant al món de la caça, molts dels fusells de guerra van
ser els primers que es van fer servir, passant amb els anys
als riﬂes majorment semiautomàtics, que són pràcticament
els més utilitzats encara avui dia. La majoria de fabricants
l’han posat al mercat amb múltiples variants. Tot i així, un dels
primers models que varen sortir al mercat civil per aquest calibre va ser el Winchester M1895 de palanca, del qual encara
se’n veu algun però en poques ocasions, ja que les pólvores
actuals són diferents per a un arma concebuda a principis del
segle XX. Normalment el fa servir algun aﬁcionat que recar54 Cinegeticat

Bala 30.06 punta plom.
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