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editorial

hauria d’haver-hi un control de posició de tot aquell que disposa 

d’un precinte, així no es doblarien zones d’actuació de cada caça-

dor i es minimitzaria el risc. 

Abans no hi havia gaires adeptes a la caça del cabirol i es podria 

dir que els aficionats compartien sense recel ni enveja les seves 

experiències. Actualment, en haver-hi més practicants d’aquesta 

caça, sembla que la gent té reticències en dir a quina zona aniran 

a caçar i això pot ocasionar situacions com la descrita anterior-

ment. Per evitar-ho, proposo que a cada àrea de caça hi hagi un 

responsable de la caça del cabirol (per anar bé que no sigui prac-

ticant d’aquest tipus de caça) i que reculli diàriament les zones 

d’actuació de cada caçador amb la finalitat d’evitar doblar-les. 

També m’ha comentat algun amic i caçador de cabirols que a la 

seva societat s’ha fet un grup de whatsapp format pels caçadors 

de cabirols de la mateixa àrea, d’aquesta manera cada dia tothom 

sap on hi ha els companys.

D’altra banda, crec que el procediment burocràtic per a la caça del 

cabirol és una mica pesat i enrevessat. En l’àmbit de Catalunya hi 

ha hagut tres províncies on la majoria d’àrees de caça han rebut 

les anelles després de començar la temporada, segurament degut 

a les dificultats administratives que han trobat els gestors de les 

àrees de caça. També estaria bé fer un resum entenedor dels pas-

sos a seguir per a la correcta utilització dels precintes.

Hi ha molta feina per fer... s’accepten idees, oi?

Eduard Melero

Director

En aquesta edició m’agradaria fer una petita reflexió referent a la 

caça del cabirol a casa nostra.

Primerament, vull remarcar que estic completament a favor de què 

es pugui caçar el cabirol en les modalitats d’espera i acostament 

en l’època de primavera–estiu i en batuda a l’hivern. També estic 

més o menys d’acord en les èpoques i dates que tenim actual-

ment a l’ordre de vedes per caçar-lo, tant mascle com femella. I 

encara estic més content de l’empenta que està rebent la caça 

del cabirol, ja que cada vegada hi ha més adeptes i practicants 

i aquest fet obre noves possibilitats cinegètiques, amb tot el que 

això comporta. La balança es decanta clarament cap a la part 

positiva: noves tècniques, més coneixements, més experiències, 

més hores a l’aire lliure, més consum de productes especialitzats, 

menys temps d’espera per a la nova temporada general, més ri-

quesa cinegètica, més dificultat, més opcions de cacera…

Hi ha una cosa, però, que em preocupa i que crec que s’ha de 

començar a treballar per evitar algun ensurt indesitjat. L’altre dia 

un company em comentava que estava realitzant una espera en un 

camp allargat des de les 18:00 h. Al voltant de les 20:30 h, a l’altra 

banda de camp, es va parar el cotxe d’un altre caçador de l’àrea, 

va preparar els estris i es va disposar a fer una espera. Minuts més 

tard, va aparèixer el cabirol al mig del camp. Immediatament el se-

gon caçador va disparar un tret al cabirol, justament en la mateixa 

direcció en la qual hi havia el meu company fent l’espera… Per 

sort va encertar el tret! Però imagineu la situació… Amb aquest 

exemple us vull dir que penso que a nivell de cada àrea de caça 

Recordeu que podeu enviar les cartes al director utilitzant el següent correu: cinegeticat@cinegeticat.cat
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Especial Ordre de Vedes

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-

ció i Medi Natural publica anualment una norma en la qual es 

fixen els períodes hàbils de caça a tot el territori de Catalunya 

i les vedes especials que s’estableixen per a cada tempora-

da. Les vedes són els períodes en què està prohibida la caça.

Aquesta norma indica les espècies que poden ser objecte 

de caça i aquelles que, per les seves especials condicions i 

estat de població, són considerades temporalment vedades.

Cal destacar en primer lloc que des de l’any 1970, amb l’apro-

vació de la Llei de caça 1/1970 i el seu Reglament, aprovat 

pel Decret 506/1971, de 25 de març, fins l’any 2001, la norma 

que regulava l’activitat cinegètica anual era una ORDRE, no 

obstant això va canviar a RESOLUCIÓ MAB/2170/2002, de 

16 de juliol, per la qual es fixen les espècies objecte d’apro-

fitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes 

especials per a la temporada 2002-2003 en tot el territori de 

Catalunya. Tot i així, per defecte o costum, la gent li continua 

donant el nom popular “d’ordre”. La diferència entre l’una i 

l’altra és que la primera és una norma jurídica de rang re-

glamentari (jeràrquicament per sota del Decret), mentre que 

la resolució és un acte administratiu, que es considera més 

adient donat que la seva vigència és anual.

Per tal d’aprovar la Resolució de vedes cal tenir en compte 

diversa normativa, alguna força antiga com ara la Llei 1/1970, 

de 4 d’abril, de caça, i seu Reglament, de 25 de març de 

1971, el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals; 

la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i 

de la biodiversitat; el Reial decret 630/2013, de 2 d’agost, 

pel qual es regula el Catàleg espanyol d’espècies exòtiques 

invasores; la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, 

administratives, financeres i del sector públic; la Llei 3/2015, 

de l’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administrati-

ves; la Llei 1/2015, del 5 de febrer, del règim especial d’Aran; 

l’Ordre de 17 de juny de 1999, per la qual s’estableixen les 

Àlex Cuadros
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espècies que poden ser objecte de caça a Catalunya; la Re-

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

les directrius i les instruccions tècniques en matèria de caça;

S’ha de destacar que cal l’informe dels consells territorials 

de caça i el Consell de caça de Catalunya sobre el projecte, 

segons allò que estableixen els articles 4.b i 6.a del Decret 

108/1985, de 25 d’abril; també calen informes dels serveis 

tècnics competents, i la proposta es fa des de la Direcció 

General del Medi Natural i Biodiversitat,

El Consell de Caça de Catalunya és un òrgan consultiu ads-

crit al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-

tació i Medi Natural (DAAM) en què hi figuren representats els 

sectors, entitats i departaments de la Generalitat implicats 

en la gestió cinegètica a Catalunya. Actualment està format 

per un total de 40 membres presidits pel director o directo-

ra general del Medi Natural i Biodiversitat. Aquest òrgan es 

reuneix periòdicament, com a mínim una vegada l’any, per 

informar sobre aspectes relacionats amb la caça i sobre les 

espècies cinegètiques, entre els quals destaca aquesta nor-

mativa que regula anualment la temporada de caça.

Entre els membres, a part del mateix DAAM, hi ha represen-

tants del Departament d’Interior i del de Presidència, a més 

de representants de la Federació Catalana de Caça, de les 

societats de caçadors, dels caçadors, dels comerciants d’ar-

mes, dels propietaris forestals, dels sindicats agraris, de les 

institucions científiques i dels col·lectius conservacionistes.

Hi ha, a més, en cada àmbit territorial, un consell territorial 

amb una proporció similar de representants i entitats en què 

es discuteixen i debaten els aspectes més locals referits a 

la caça. Els membres són nomenats pel director o directora 

general del Medi Natural i Biodiversitat segons el que es des-

prèn del Decret 
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Es deixa anar la canilla i tot seguit 

els gossos reconeixen un rastre im-

mediatament; el segueixen durant 3 

minuts fins arribar a una carretera as-

faltada on el perden. El conductor els 

canvia de lloc, aleshores reprenen el 

mateix rastre i aixequen una llebre a 

les 8.26 h, un cop transcorreguts 10 

minuts de rastre.

En un bosc proper s’inicia una perse-

cució que dura fins a les 9.11h amb di-

verses pèrdues. La llebre és vista per 

l’organització en diverses ocasions 

fins a tornar al mateix bosc on va ser 

aixecada.

Cal remarcar el treball dels gossos Elix 

i Guily que en tot moment van portar 

el pes de la persecució i van resoldre 

les pèrdues, i també s’ha de dir que la 

gossada va necessitar l’ajuda del con-

ductor en dues ocasions.

La canilla treballa molt agrupada i 

complint l’estil de la raça, amb bona 

veu i ordre.

A continuació us presentem el report de les proves de tre-

ball sobre llebre i senglar organitzades pel Club Español del 

Porcelana celebrades aquest passat mes de març a Cassà 

de la Selva (Girona).

Reports Llebre

nom sexe nascut tatuatge o xip color raça puntuació

Elix F 18/10/2009 2GNJ692 BLAU P.B.G. 130

Geoy F 20/03/2011 2TKL471 BLANC P.B.G. 125

Guily F 00/01/1900 2GVV403 VERMELL P.B.G. 130

Help F 29/05/2012 2HBS999 VERD P.B.G. 125

Hobby F 29/05/2012 2HBT001 GROC P.B.G. 125

Harloup M 29/05/2012 2HBS998 NEGRE P.B.G. 125

ó COMENÇA: 08:00 h

ACABA: 09:30 h

CLIMA: 6º - HUMITAT

LOT: 1

PROPIETARI: DANIEL CALIZ

Resum de les proves 
de treball

TEXT: Club del Porcelana i Federació Catalana de Caça

FOTOS: Xavier Rincón i Dani Camacho
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Es deixa anar la canilla en una zona de 

camps treballats. Els gossos treballen 

amb molta intensitat però no aconse-

gueixen localitzar cap rastre.

A les 12.18 h arrenquen una llebre 

sense que en cap moment hagin mar-

cat el rastre, la segueixen molt poc 

temps fins arribar a un camí on la per-

den definitivament.

La canilla treballa molt ordenada i 

conjunta i obeeix les ordres del con-

ductor.

Es deixa anar la gossada en uns 

camps. Els gossos treballen amb in-

tensitat però no aconsegueixen localit-

zar cap rastre. Cacen en dues zones de 

bosc i al minut 43 el Sultan marca molt 

lleugerament un rastre. Els conductors 

insisteixen en el lloc i a pocs metres les 

gosses Maica i Cuca aixequen una lle-

bre. El Sultan s’afegeix a la persecució 

i poc després les dues gosses restants.

Segueixen fins al final del temps regla-

mentari en dos grups, cosa que denota 

que és una canilla formada per gossos 

de dos propietaris que no cacen junts.

El pes de la persecució i la resolució de 

les pèrdues recauen sobre el Sultan, la 

Maica i la Cuca.

Els gossos cacen individualment, com 

és característic de la raça, però agreu-

jat pel fet abans comentat de no haver 

caçat mai junts.

nom sexe nascut tatuatge o xip color raça puntuació

Flora F 01/03/2010 2GLY819 BLAU Porcelaine 105

Fidji F 01/03/2010 2GLY818 BLANC Porcelaine 105

Gitane F 25/05/2011 2GXH521 VERMELL Porcelaine 105

Heros M 17/09/2012 250269801966595 VERD Porcelaine 105

Havanne F 15/05/2012 250269801866005 GROC Porcelaine 105

Einjie F 22/07/2009 2GKT496 NEGRE Porcelaine 105

nom sexe nascut tatuatge o xip color raça puntuació

Maica F 04/08/2009 985121017614646 BLAU
Sabueso 

Español 120

Cuca F 30/4/20111 941000013737934 BLANC
Sabueso 

Español 120

Nina F 02/02/2013 98098104268126 VERMELL
Sabueso 

Español 115

Sultan M 14/02/2007 985120023545448 VERD 
Sabueso 

Español 120

Tita F 24/04/2010 981098102845528 GROC
Sabueso 

Español 115

nom

FFFFFFFlFFFFF ora

ació

0

0

5

0

5

COMENÇA: 11:00 h

ACABA: 12:30 h

CLIMA: 13º - HUMITAT

LOT: 2

PROPIETARI: BECANNE I 

                       ZANANDREA

COMENÇA: 13:20 h

ACABA: 14:50 h

CLIMA: 15º - POCA HUMITAT

LOT: 3

PROPIETARI: ALBERT TURRO    

                       – JOAN BOU

caça news
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Es deixa anar la canilla en uns camps. 

Els gossos treballen amb intensitat. A 

les 8.24 h comencen a tocar un rastre 

i el segueixen fins arribar a una carre-

tera asfaltada. El conductor aixeca una 

llebre i crida els gossos per posar-los 

en el rastre. Segueixen la llebre fins ar-

ribar a una pista forestal on la perden 

durant 3 minuts. Tot seguit amb l’ajuda 

del conductor reprenen i porten a ter-

me una persecució que dura 20 minuts 

fins que a creuar una carretera en què 

es produeix una perduda que només 

resolen el General i l’Havanera. El Ga-

lanxo se’ls uneix uns minuts després. 

A 200 metres es produeix la pèrdua 

definitiva.

Canilla molt conjuntada que segueix 

bé però en la prestació mostra dificul-

tats per agrupar-se en les pèrdues.

Es deixa anar la gossada en una 

zona de camps. Treballen amb in-

tensitat, tocant algun rastre.

Malgrat l’intens treball dels gos-

sos i del conductor no es produeix 

cap aixecament.

Treball insuficient per a ser ava-

luat.

nom sexe nascut tatuatge o xip color raça puntuació

Chipie F 15/04/2007 2FXS808 BLAU
Basset 
Blau de 

Gascunya
110

Panxo M 16/09/2007 981098100975440 BLANC
Basset 
Blau de 

Gascunya
110

Galanxó M 30/04/2011 250269604313057 VERMELL
Basset 
Blau de 

Gascunya
115

General M 08/08/2011 981098104253815 VERD 
Basset 
Blau de 

Gascunya
115

Havanera F 27/09/2012 981098104255131 GROC
Basset 
Blau de 

Gascunya
115

Igreta F 01/09/2013 981098104632746 NEGRE
Basset 
Blau de 

Gascunya
110

nom sexe nascut tatuatge o xip color raça puntuació

Xula F 15/10/2008 941000011424730 BLAU
Basset 
Fauve 

Bretanya
-

Alba F 02/08/2010 938000000519375 BLANC
Basset 
Fauve 

Bretanya
-

Golfa F 30/05/2011 981098102144678 VERMELL
Basset 
Fauve 

Bretanya
-

Cari F 05/05/2007 941000002734241 VERD 
Basset 
Fauve 

Bretanya
-

Rosi F 11/01/2012 938000000724635 GROC
Basset 
Fauve 

Bretanya
-

Lady F 08/08/2011 981020007109919 NEGRE
Basset 
Fauve 

Bretany
-

Es 

Els

les

i el

ter

lleb

en 

riba

du

E d i l d

no

Xul

Alb

Gol

COMENÇA: 08:09 h

ACABA: 09:39 h

CLIMA: 7º - HUMITAT

LOT: 4

PROPIETARI: JORDI TAULINA

COMENÇA: 10:50 h

ACABA: 12:20 h

CLIMA: 13º - POCA HUMITAT

LOT: 5

PROPIETARI: ISIDRO 

                       MARTINEZ



12 Cinegeticat

Es deixa anar la canilla en uns camps. 

Els gossos treballen amb intensitat to-

cant algun rastre.

A les 13.30 h s’aixeca una llebre que 

els gossos havien deixat enrere; la se-

gueixen durant 5 minuts i la perden en 

arribar a una pista forestal propera a un 

tancat de vaques.

Cal remarcar el treball del gos Basc, 

que intenta resoldre la perduda amb 

molta insistència.

No resolen la pèrdua i cacen sense sort 

fins al final del temps reglamentari.

nom sexe nascut tatuatge o xip color raça puntuació

Dolly F 08/01/2008 2FYN850 BLAU
basset 
bleu de 

gascogne
100

Diva F 04/03/2008 2FTW318 BLANC
basset 
bleu de 

gascogne
100

Gala F 07/07/2011 250268720078270 VERMELL
basset 
bleu de 

gascogne
100

Gironde F 07/07/2011 250268720078269 VERD 
basset 
bleu de 

gascogne
100

Heros M 23/06/2012 2HBG069 GROC
basset 
bleu de 

gascogne
100

Vasco M 26/06/1905 2DTX698 NEGRE
petit bas-
set griffon 
vendeen

105

no

DDoD lly

Diva

Gala

COMENÇA: 13:00 h

ACABA: 14:30 h

CLIMA: 15º - POCA HUMITAT

LOT: 6

PROPIETARI: FLORENT BILLES

Es dóna un rastre als conductors, que 

el proven amb el gos Dingo, i accepten 

deixar anar la canilla en aquest rastre.

Es deixen anar els gossos, però des-

prés de marcar-lo algun gos inicialment, 

no reconeixen el rastre i cacen amb de-

sordre.

Una hora després de deixar-los anar, 

aixequen una peça i la segueixen, però 

al cap de pocs minuts, l’únic gos que 

continua la persecució és en Hulk, que 

ho farà durant uns 35 minuts, sense ar-

ribar al final del temps de la prestació.

La resta de gossos deixen i agafen ras-

tres de senglars vistos per l’organitza-

ció però sense cap continuïtat.  

Repports Senglar

nom sexe nascut tatuatge o xip color raça puntuació

Dingo M 30/04/2008 2FZB553 BLAU
Grifó Blau de 

Gascunya 105

Droopy M 25/07/2008 2GAS498 BLANC
Grifó Blau de 

Gascunya 100

Flipper M 06/08/2010 2GST233 VERMELL
Grifó Blau de 

Gascunya 105

Dusty M 30/04/2008 93800000764963 VERD 
Grifó Blau de 

Gascunya 105

Iker M 01/02/2013 938000000505049 GROC
Grifó Blau de 

Gascunya 105

Izar M 01/02/2013 938000000764755 NEGRE
Grifó Blau de 

Gascunya 100

Goku M 20/09/2011 938000000715970 GRIS
Grifó Blau de 

Gascunya 100

Hulk M 25/02/2012 938000000715798 MARRÓ P.B.G. 110

PUNTUACIÓ FINAL: 830

ció

COMENÇA: 08:50 h

ACABA: 10:50 h

CLIMA: 8º - HUMITAT

LOT: 1

PROPIETARI: RABANEDA 

                       - GARCIA
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Es deixa anar la canilla en un rastre 

provat i acceptat pels conductors; 

inicialment el reconeixen i fan el 

seguiment fins arribar a una pista 

forestal on el perden. Els gossos 

tornen a la deixada, alguns agafen 

el rastre al revés, però se n’adonen 

i rectifiquen, i, 30 minuts més tard, 

refan el rastre i passats 8 minuts aixequen un senglar, s’agru-

pen i comença la persecució.

El gossos Iratis i Cora es despengen del grup i abandonen 

la persecució.

Al cap de 40 minuts de l’aixecada, i en creuar una pista fo-

restal, els gossos Gala, Halla, Paloma i Fina perden el rastre 

i als pocs minuts comença la persecució, però segueixen un 

altre trajecte dels gossos inicials. A aquesta persecució s’hi 

afegeixen el gossos Iratis i Cora, que havien quedat despen-

jats del grup inicial.

Els dos grups continuen la persecució fins al final del temps 

reglamentari.  

nom sexe nascut tatuatge o xip color raça puntuació

Gala H 26/04/2013 941000014053391 BLAU
Grifó Blau de 

Gascunya 120

Halla H 26/04/2013 941000014053292 BLANC
Grifó Blau de 

Gascunya  120

Fuerte M 26/04/2013 941000014053295 VERMELL
Grifó Blau de 

Gascunya  125

Bravo M 05/09/2011 981020005923956 VERD 
Grifó Blau de 

Gascunya  125

Cora H 26/04/2013 941000014053331 GROC
Grifó Blau de 

Gascunya  115

Iratis H 08/10/2013 941000012917363 NEGRE
Grifó Blau de 

Gascunya  115

Paloma H 26/04/2013 941000014053329 GRIS
Grifó Blau de 

Gascunya  120

Fina H 08/09/2010 941000012917358 MARRÓ
Grifó Blau de 

Gascunya  120

PUNTUACIÓ FINAL: 960

ió COMENÇA: 11:50 h

ACABA: 13:50 h

CLIMA: 12º - HUMITAT

LOT: 2

PROPIETARI: GARCIA - 

                       ARISCUREN
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Es deixar anar la canilla en un 

rastre provat i acceptat pel con-

ductor; reconeixen el rastre i pas-

sats uns minuts es divideixen, en 

aquest moment hi ha una estona 

de desordre fins que cada grup 

agafa el seu rastre i continuen 

l’acostament.

El grup format pels gossos Hassan, Herta i Angus aixequen 

un senglar després de 18 minuts de rastre i el segueixen fins 

al final del temps reglamentari.

El altres 5 gossos fan una molt bona aproximació, però quan 

semblava que anaven a aixecar la peça, el senglar perseguit 

pels altres gossos es creua en el seu rastre i s’afegeixen a 

la persecució de l’altre grup, també fins al final del temps 

reglamentari.     

Es deixen anar els gossos, sota 

una intensa pluja que ha anat ca-

ient tota la nit, en el rastre d’un 

senglar vist 3 hores abans per l’or-

ganització.

Reconeixen el rastre fins arribar 

a una pista forestal on el perden 

i els és impossible recuperar-lo. El 

gos Fliper no participa en l’acció 

de caça.

La resta de gossos cacen insis-

tentment però no aconsegueixen 

aixecar cap senglar.

És de justícia recalcar que tota la prestació es desenvolupa 

sota una forta pluja que impedeix el treball dels gossos i dels 

conductors.

nom sexe nascut tatuatge o xip color raça puntuació

Hassan M 28/11/2012 981098104270120 BLAU Anglofrancés 135

Horus M 28/11/2012 981098104271860 BLANC Anglofrancés  115

Ibiza F 03/01/2013 981098104633666 VERMELL Anglofrancés  115

Herta F 05/05/2012 981098104268355 VERD Anglofrancés  135

Gitano M 09/09/2011 981098104265909 GROC Anglofrancés  115

Hana F 05/05/2012 981098104265934 NEGRE Anglofrancés  115

Angus M 01/03/2010 981098104841593 GRIS Anglofrancés  135

Ibra M 01/05/2009 981098104026589 MARRÓ Anglofrancés  115

PUNTUACIÓ FINAL: 980

nom sexe nascut tatuatge o xip color raça puntuació

FALCO 
du mas 
de la foun 
blanco

M 29/04/2010 2GNR575 BLAU Porcelana -

GRACE 
des hur-
leurs du 
minervois

F 19/07/2011 2GYF440 BLANC Porcelana  -

GIGOLO 
des hur-
leurs du 
minervois

M 19/07/2011 2GYF433 VERMELL Porcelana -

FLIPER de 
la font des 
gavots

M 04/09/2010 2GSL746 VERD Porcelana -

HANDY F 14/07/2012 122XJB GROC Porcelana  -

GENERAL 
des hu-
leurs du 
minervois

M 19/07/2011 2GYF432 NEGRE Porcelana  -

HEROS M 28/01/2012 2HAE333 GRIS Porcelana  -

HOUKI 
de la 
foun des 
gavots

M 20/09/2012 2GSV436 MARRÓ Porcelana  -

PUNTUACIÓ FINAL: -

Es deixar anar la canilla en un

ó

ió

COMENÇA: 15:10 h

ACABA: 17:10 h

CLIMA: 11º - HUMITAT

LOT: 3

PROPIETARI: ALEX CASTELL

COMENÇA: 09:30 h

ACABA: 11:30 h

CLIMA: 8º - Plou intensament

LOT: 4

PROPIETARI: BALESTRA - 

                      - SIMIONATO

caça news
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El conductor renuncia a buscar 

el rastre per culpa de la pluja 

i accepta deixar anar en una 

zona de reconeguda carència 

de senglars.

Al cap de 10 minuts de deixar 

anar la canilla, comencen a tre-

ballar un rastre fins que passats 

14 minuts aixequen un grup de 

senglars.

Es deixa anar la canilla en un 

rastre buscat pels mateixos 

conductors; el reconeixen i es 

produeix l’aixecada del senglar 

al cap de 23 minuts.

En l’aixecada no hi participen el 

gossos Iron i Ibiza, que durant 

tota la persecució intentaran ta-

llar el rastre per poder agafar el 

grup que ha aixecat el senglar.

El gos Gringo no participa en l’acció de caça en cap moment 

i el gos Hapache, que no participa en l’aixecada, sí que ho fa 

en la persecució però sempre molt enrere i no arriba allà on 

es tallen la resta de gossos al final de la prestació.

La resta de gossos fan una persecució molt ràpida i cons-

tant, però amb manca de veu d’alguns components del grup, 

fins que són tallats per l’organització al final del temps regla-

mentari. 

El gos Farfelu també va quedant enrere i s’uneix als dos gos-

sos abans anomenats.

El gos Eiffel es queda enrere i abandona la persecució.

La resta de gossos fan una persecució molt ràpida per les 

característiques de la raça i molt sonora, que acaba amb un 

intens parat ja al final del temps reglamentari. 

nom sexe nascut tatuatge o xip color raça puntuació

Idole F 23/07/2013 127hxu BLAU Grifó Nivernes 135

Italia F 23/07/2013 127hxt BLANC Grifó Nivernes  135

Igor M 16/05/2013 120yhg VERMELL Grifó Nivernes  135

Junior M 27/04/2014 143wrn VERD Grifó Nivernes  135

Geneve F 09/03/2011 2gug750 GROC Grifó Nivernes  135

Gringo M 08/07/2011 2gyd271 NEGRE Grifó Nivernes  -

Grisou M 08/07/2011 2gyd273 GRIS Grifó Nivernes  135

Hapache M 23/05/2012 2hbs673 MARRÓ Grifó Nivernes  100

PUNTUACIÓ FINAL: 910

nom sexe nascut tatuatge o xip color raça puntuació

Honore M 25/08/2012 2hcu055 BLAU Gran Gascon 145

Eiffel M 10/06/2009 2gkj960 BLANC Saintongeois  110

Iron M 05/05/2013 130ejh VERMELL Gran Gascon  120

Elmut M 10/06/2009 2gkj961 VERD Saintongeois  120

Harley M 25/08/2012 2hcu051 GROC Gran Gascon  145

Hector M 25/08/2012 2hcu053 NEGRE Saintongeois  145

Ibiza F 10/05/2013 2502698022497670 GRIS Gran Gascon  120

Farfelu M 10/04/2010 2grm221 MARRÓ Saintongeois  145

PUNTUACIÓ FINAL: 1050

El conductor renuncia a buscar

uacióóóóóóó

35

tuació

45

COMENÇA: 12:30 h

ACABA: 14:30 h

CLIMA: 10º - Plou a intervals

LOT: 5

PROPIETARI: OLIVER 

                       GAUTHIER

COMENÇA: 15:45 h

ACABA: 17:45 h

CLIMA: 12º - Molt humit

LOT: 6

PROPIETARI: JEAN VIGIER
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Es deixa anar la canilla en un 

rastre provat i acceptat pel con-

ductor. El gossos el reconeixen 

i comença un acostament que 

durarà 27 minuts, amb un mo-

ment de complicació en trobar 

una zona on els senglars han 

estat menjant i remenant inten-

sament i on els costa trobar la 

sortida. Passat aquest temps es 

produeix l’aixecament de dos 

senglars, comprovat per l’organització, i comença la perse-

cució. 

Al cap de 20 minuts de persecució, i a causa del públic, es 

parteixen en dos grups: en Fedf, Girona, Felvis i H’ramon en 

un grup i en Feville, Clovis, Gaby i Héctor en l’altre. Tots dos 

grups porten el seu senglar corresponent.

25 minuts més tard en Gaby i l’Héctor es canvien de grup 

quan passen molt a prop l’un de l’altre, i així continuaran fins 

al final del temps reglamentari, en què el dos grups són ta-

llats per l’organització. Destaca la velocitat en la persecució 

d’aquest grup. 

nom sexe nascut tatuatge o xip color raça puntuació

F'eville F 21/01/2010 2GKZ505 BLAU Porcelana 150

Clovis M 18/04/2007 2FHC511 BLANC Porcelana 150

Hector M 20/12/2012 2GYX629 VERMELL Porcelana 145

F'edf F 21/01/2010 2GKZ507 VERD Porcelana 155

F'elvis M 21/01/2010 2GMV601 GROC Porcelana 155

Gaby F 31/05/2011 2GSN241 NEGRE Porcelana 145

H'ramon M 10/06/2012 2GYS325 GRIS Porcelana 155

Girona F 31/05/2011 938000000449193 MARRÓ Porcelana 155

PUNTUACIÓ FINAL: 1210

tuacióóóóóóóó

50

COMENÇA: 09:05 h

ACABA: 11:05 h

CLIMA: 8º - Humit

LOT: 7

PROPIETARI: ALAIN MALIBAS

caça news
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Es deixa anar la canilla en un 

rastre provat i acceptat pels 

conductors. Els gossos el re-

coneixen i comença una apro-

ximació que dura 12 minuts; es 

produeix una parada i tot se-

guit l’aixecada. L’organització 

confirma que hi van diversos 

senglars. 50 minuts després, 

en creuar una pista forestal, el 

gossos Hardi, L’Gascon, Igor i 

Iron perden el rastre i tornen a 

l’aixecada, el gos Igor marca de 

Es deixa anar la canilla en un 

rastre provat i acceptat pels 

conductors. El gossos el reco-

neixen i comença una aproxi-

mació que dura uns 16 minuts. 

Es produeix un parat i els gos-

sos Gus, Izzy i Hèrcules aixe-

quen un senglar que persegui-

ran, amb algunes manques de 

veu, fins al final del temps regla-

parat però al final deixen tots l’acció de caça.

A 20 minuts del final de la prestació el grup que persegueix 

els senglars es parteix en dos grups que seguiran intensa-

ment fins al final del temps reglamentari.

Destaca la velocitat en seguir el rastre d’aproximació 

d’aquesta canilla.

mentari que recull l’organització.

La resta de gossos es queden marcant la zona, no es pot 

confirmar que sigui de parat, una estona més tard, la peça 

surt de la zona i s’inicia una persecució que haurà de ser 

tallada per seguretat, abans del final del temps reglamentari, 

en creuar el senglar una carretera asfaltada de trànsit intens. 

Els dos grups fan una persecució molt ràpida i intensa, amb 

veus característiques de la raça.

nom sexe nascut tatuatge o xip color raça puntuació

Hardi du 
col de la 
pouponne

M 02/05/2012 2HBH570 BLAU Porcelana 110

Gypsie 
des hur-
leurs du 
Minervois

F 19/07/2011 2GYF439 BLANC Porcelana 145

Igor du 
pays de 
la porce-
laine

M 04/06/2013 2GYX626 VERMELL Porcelana 115

Iron du 
col de la 
pouponne

M 06/08/2013 128VLF VERD Porcelana 110

H'ramon M 10/06/2011 122XJC GROC Porcelana 145

Iris M 18/02/2012 122XJR NEGRE
Grifó Blau de 

Gascunya 145

l'gascon M 03/08/2013 123RCS GRIS Porcelana 110

Imanol M 03/08/2013 123RCP MARRÓ Porcelana 145

PUNTUACIÓ FINAL: 1025

nom sexe nascut tatuatge o xip color raça puntuació

Harmony F 18/08/2012 2CHL016 BLAU
Grifó Blau de 

Gascunya 140

Gamin M 04/06/2011 710163723 BLANC
Grifó Blau de 

Gascunya 140

Gus M 24/04/2011 2GXC709 VERMELL
Grifó Blau de 

Gascunya 145

Fondant M 11/12/2010 121VXX VERD 
Grifó Blau de 

Gascunya  140

Izzy F 22/06/2013 142WBS GROC
Grifó Blau de 

Gascunya  145

Hidalgo M 18/08/2012 2HCL011 NEGRE
Grifó Blau de 

Gascunya  140

Hèrcules M 02/09/2012 2HDG329 GRIS
Grifó Blau de 

Gascunya  145

India F 01/05/2013 710382085 MARRÓ
Grifó Blau de 

Gascunya  140

PUNTUACIÓ FINAL: 1135

Es deixa anar la canilla en un

ió

ció

COMENÇA: 12:10 h

ACABA: 14:10 h

CLIMA: 12º - Humit

LOT: 8

PROPIETARI: WILLY BERDEY

COMENÇA: 14:50 h

ACABA: 16:50 h

CLIMA: 11º - Humit

LOT: 9

PROPIETARI: BARTES 

                       - MOUTON
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caça news

La cacera de les dones

Ara fa uns 16 anys, la Rosa i la Núria es treien el tan de-

sitjat permís d’armes. Els inicis de la Rosa com a caçadora 

s’originen amb la colla d’Agullana (el seu poble natal), i més 

endavant amb la colla de Port-Selva on s’hi va quedar. Amb 

aquesta darrera colla és quan comença a anar a caçar a la 

Molina i on connecta de seguida amb la Marta. 

En aquells temps les dones no eren gaire freqüents en el món 

de la caça, i les poques que hi havia caçaven en colles dife-

rents i escampades per tot el territori. Aquest va ser el motiu 

principal pel qual la Marta i la Rosa, en un sopar acompanya-

des pels seus marits, varen decidir organitzar una cacera a fi 

de reunir el màxim nombre possible de dones. 

La primera cacera es va celebrar als vols de l’any 2000 a la 

Molina amb un total de nou caçadores (la Rosa, la Marta, 

la Núria, la Teresa, l’Anna, la Paquita, la Gemma, la Montse 

i l’altra Núria), on fins i tot hi va haver la presència de TV3 

per realitzar un reportatge. El dia no va acompanyar ja que 

nevava molt i pràcticament no varen caçar, però sí que varen 

gaudir molt de la jornada i la filmació va quedar fantàstica, 

les dianes caçadores semblava que ho havien fet tota la vida. 

Des d’aquell primer contacte, pràcticament cada any s’ha 

anat organitzant aquesta trobada. Els primers anys les cace-

res es feien a la Cerdanya, però pel que fa als darrers s’han 

dut a terme a l’Empordà. 

Cada trobada és un al·licient per a l’any vinent, perquè la par-

ticipació femenina cada vegada és mes nombrosa. De mica 

en mica ha anat agafant un prestigi l’anomenada Cacera de 

les Dones: moltes colles han tingut el detall d’oferir-los els 

seus terrenys i la seva companyia per tal de poder dur a ter-

me la cacera. 

Les caceres s’han fet a les següents localitats: la Molina, 

Fornells de Muntanya, Fórnols, Gósol, Tuixén, Cantallops, 

Boadella, Vilanant, Roses (2), Llançà, Pontós, i l’última per 

segona vegada a Boadella d’Empordà.

La Cacera de les Dones avui dia continua tenint el mateix 

objectiu dels seus inicis, però cada any les seves organitza-

dores posen el llistó més alt intentant superar-se en nombre 

de participants i en millors caceres. 

Al mati la trobada de germanor s’acompanya amb un bon es-

morzar, rialles i records de l’any anterior, mentre els organit-

zadors de la colla amfitriona van repartint les parades. Com 

ja se sap la cacera és imprevisible. Hi ha hagut anys de tot, 

llocs amb molt de bestiar i d’altres amb poc i amb temps 

molt variat; a Roses i Cantallops, per exemple, la tramun-

tana va fer una mica la guitza a les participants. Al migdia 

a la taula tot dinant es comparteixen estones de records i 

d’experiències, moments que no canvien sobretot gràcies a 

l’amistat que les uneix a totes. Mentrestant, algunes prepa-

ren els lots d’obsequis (cedits per patrocinadors o per les 

Records de la primera cacera de Dones a la Molina als volts de l’any 2000.

Amistats que perduren gràcies a la Cacera de les Dones.
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mateixes colles on s’organitzen les caceres) que més tard se 

sortegen entre totes. També es passa l’anomenat “relleu” de 

la colla de l’any anterior a l’actual; el relleu no és més que un 

quadre que la colla organitzadora de la Cacera de les Dones 

tindrà exposat al seu local fins l’any vinent, moment en el 

qual s’entregarà a la nova colla organitzadora. 

Després d’aquest petit ritual i d’agraïments a la col·laboració 

de tots els participants i organitzadors, és l’hora de gaudir, 

de relaxar-se i de passar-ho bé amb un ben amenitzat ball 

acompanyat d’alguns destil·lats.

“Aprofito la gentilesa de la revista Cinegeticat per agrair, en 

primer lloc, a totes les dones que han participat i segueixen 

participant, com són la Carme, la Conxita, les Eves, la Mari, 

la Margarita, la Glòria, l’Elena, les Clares, les Annes, l’Aurora, 

l’Ester, la Gemma, la Teresa, la Fany, la Judit, la Laia, la Lídia, 

les Maites, la Maria, la Marta, la Mercè, la Neus, la Sílvia i la 

Sònia, i permeteu que ho faci més especialment a la Caroli-

na, que d’un temps cap aquí sempre ha estat al meu costat 

per tot el que ha calgut.

I en segon lloc, a les colles i companys que ens han ajudat 

i donat suport perquè aquest, el nostre projecte, sigui una 

realitat. Gracies!” 

Des de Cinegeticat volem animar totes les noies caçadores a 

participar en aquesta cacera de dones (se sol celebrar entre 

octubre i novembre), ja que és un gran dia per compartir amb 

altres noies que tenen la mateixa passió per la caça i bon 

moment per explicar anècdotes, experiències i crear noves 

amistats, tot ampliant la colla de la Cacera de Dones.

Si esteu interessades en participar-hi, podeu contactar a tra-

vés d’aquestes opcions:  

Rosa Bota: 629 30 10 70

http://caceradones.blogspot.com.es 

Mariola Rafart i Rosa Bota

Cacera de les Dones a Bàscara, any 2011.

Cacera de les Dones a Boadella d’Empordà, any 2014.
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la reserva

Per bé o per mal, moltes de les nostres contrades rurals 

de muntanya han esdevingut destinacions turístiques. Bona 

part de la vida d’aquestes localitats depèn de l’activitat tu-

rística i la capacitat de captar i acollir visitants. La pròpia 

idiosincràsia i l’ús del seu entorn han anat canviant per tal 

d’adaptar-se als requeriments i les exigències d’aquests vi-

sitants, en detriment dels costums tradicionals. 

És ben sabut que el negoci del turisme com-

porta la realització d’infraestructures que su-

posen un impacte inevitable sobre el medi. 

Com a conseqüència d’això hi ha evidents 

alteracions del paisatge i de la tradició rural. 

Estem veient com sorgeixen multitud de ne-

gocis que basen la seva activitat en l’apro-

fitament de les diferents alternatives que es 

poden dur a terme en el medi natural: excur-

sionisme, alpinisme, esports de muntanya 

(BTT, esquí, escalada...).

Aquesta tendència repercuteix d’una ma-

nera molt incisiva en l’entorn. L’obertura de 

camins i vials fa més accessibles les poques 

zones salvatges que encara resten al nostre 

país. La proliferació de caminants i practi-

cants dels esports de muntanya comporta 

la presència de persones per tots els indrets 

del territori. L’afluència, molts cops massiva, 

de visitants pot malmetre àrees delicades de 

les nostres muntanyes, per no parlar de les 

agressions irreparables de pistes d’esquí, ur-

banitzacions i camps de golf. No podem obli-

dar que aquest fet també destorba l’activitat 

normal de la fauna, cosa que ocasiona canvis 

de conducta que poden ser nocius per al bon 

desenvolupament de les poblacions animals.

Tot i això, cal reconèixer que el turisme ha 

ajudat a mantenir vius molts petits nuclis que 

estaven en camí de quedar abandonats i de-

saparèixer.

No vull estendre’m més parlant d’aquest 

tema en aquest article que, en principi, hauria 

d’estar relacionat amb el de la caça. 

El que pretenc és reivindicar la caça i tot el 

que comporta com a activitat dinamitzado-

ra de les nostres comarques de muntanya o, 

si més no, com a activitat complementària. 

En aquest sentit, són poques les veus que 

DANIEL OLIVERA / TEXT I FOTOS

Guarda de Reserva de caça.

Amb una visió d’alçada i amb una motxilla plena de dies 

de caça tractarà temes de gestió, caça de reserva, acom-

panyament a caçadors, modalitats de caça, experiències 

personals… A més, de tant en tant, ens sorprendrà amb 

uns dibuixos fets per ell mateix que tracten espècies ci-

negètiques.

L
a 

re
se

rv
a

LA CAÇA COM A 
DINAMITZADOR 
ECONÒMIC DE LES 
COMARQUES DE 
MUNTANYA
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reclamen més atenció per a una alter-

nativa tan important i valuosa com és 

la caça. En moltes ocasions, els esfor-

ços es destinen a activitats turístiques 

de poca visió de futur i amb poques 

garanties d’èxit, amb l’única excusa 

de fer allò que fan els altres. És curi-

ós que gairebé mai els municipis amb 

una bona qualitat d’espècies cinegèti-

ques aprofitin aquest fet per potenciar 

els seus valors amb la finalitat d’acollir 

caçadors i facilitar l’exercici d’aquesta 

activitat al seu territori.

És evident que la caça representa un 

moviment de negoci important i que 

el caçador, en la majoria dels casos, 

destina bona quantitat de diners a les 

despeses que comporta la seva afició. 

La majoria de nosaltres, per no dir 

tots, reconeixem que, en les nostres 

despeses personals, el capítol de la 

caça es contempla com a prioritari i 

molts cops no mirem prim a gastar 

uns quants euros per tal de satisfer la 

nostra il·lusió. 

No cal ser economista per adonar-nos 

que l’activitat cinegètica mou una gran 

quantitat de diners que es distribueix 

en multitud de sectors, des de l’hos-

taleria i la restauració fins a la indús-

tria de les armes, des del sector tèxtil 

i del calçat fins als articles de nova 

tecnologia. Fins i tot l’Administració, 

ja sigui local, autonòmica o estatal, es 

veu afavorida per l’activitat econòmica 

que mou la caça.

És per aquests motius que trobo in-

comprensible que no es posi els ca-

çadors al mateix nivell que els bole-

taires, els aficionats a la bicicleta de 

muntanya, o els practicants de nordic 

walking (marxa nòrdica). L’única expli-

cació que hi veig és la “mala” imat-

ge que des de sempre arrosseguem 

els afeccionats a la caça. A ningú no 

se li escapa que nosaltres no estem 

considerats els bons de la pel·lícula, 

i que molts cops se’ns veu com a un 

col·lectiu desfasat, excloent, sinistre i 

moltes altres coses pitjors.

En aquest sentit, fins a cert punt és 

comprensible que no es contempli els 

caçadors entre els destinataris de les 

alternatives turístiques i culturals dels 

municipis de muntanya... això donaria 

mala premsa. 

Tot plegat és ridícul. Personalment 

he tingut ocasió de comprovar com 

la gran majoria de turistes que visiten 

els pobles de muntanya hi fan estades 

curtes, de pas. Pocs d’ells s’hi que-

den a dinar o sopar, i encara menys a 

passar-hi alguna nit. Per descomptat, 

la visita al bar del poble és un pecat. 

Normalment són passejants de boca-

ta i ampolla d’aigua que transiten per 
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camins a la recerca de vés a saber què... I encara és molt 

pitjor si ens referim als boletaires i els esportistes.

En definitiva, res a veure amb una colla d’amics caçadors 

que, de ben segur, deixaran una bona suma al bar després 

d’una gratificant jornada de caça. Molts d’ells es quedaran 

a dinar o sopar (és ben sabut que som gent de vida...). I 

alguns es quedaran a dormir en un hostal o hotel en espera 

d’una nova cacera a l’endemà.

I tot això sense cap necessitat de fer canvis en l’entorn so-

cial ni cultural, ni muntatges esperpèntics per cridar l’aten-

ció del turista urbà. Tan sols cal oferir al caçador una bona 

acollida i un bon assortit d’activitats relacionades amb la 

seva afició.

Estic segur que el nostre col·lectiu podria representar una 

opció molt positiva per al desenvolupament de molts po-

bles de muntanya. El que ens manca és més convenciment 

i sentit de pertànyer a un sector important en l’àmbit socio-

econòmic. Cal fer valer el nostre potencial i reivindicar-nos 

sense pors ni prejudicis. Cal també fer-nos conèixer i saber 

comunicar als emprenedors turístics que nosaltres podem 

ser els seus destinataris.

El nostre col·lectiu és com la boirina matinal d’un dia de 

primavera: hi és i la veiem per tot arreu, però aparentment 

no existeix i s’esvaeix amb els primers rajos de sol, però 

l’efecte vital resta al territori 
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Llei de Caça Catalana: fins ara és in-

existent.

Consell de caça: modificació del con-

sell de caça perquè esdevingui més repre-

sentatiu. Des de la seva creació no s’ha 

actualitzat.

Consells de Parcs i Reserves Naci-

onals de Caça: modificar-los i actualit-

zar-los perquè siguin més integradors.

Accidents de trànsit per a fauna sal-

vatge: fins fa poc (maig del 2014) no es va 

resoldre aquest greu problema que patien 

les societats de caçadors, però gràcies a 

la insistència que hem fet a diferents par-

tits polítics, es va intervenir a les Corts Es-

panyoles per fer el canvi a la llei de trànsit.

Nuclis zoològics: es demana facilitar la 

seva tramitació sense deixar de complir la 

Llei de protecció dels animals.

Granges cinegètiques de l’Adminis-

tració: canviar les seves finalitats i millo-

rar la seva gestió amb programes d’inves-

tigació.

Refugis de fauna: canviar els termes 

per a la concessió; actualment la seva fun-

cionalitat no és clara.

Corredors verds: millorar la declaració 

com a tal, ja que molts dels corredors ac-

tuals no tenen la interrelació de la fauna 

amb el territori.

Plans Tècnics de Gestió: la seva fina-

litat es pot millorar i en cap cas ha de ser 

motiu recaptatori ni de paperassa. Actual-

ment i gràcies a la informàtica es pot millo-

rar molt la seva tramitació.

Imatge del caçador: cal millorar-la. 

L’Administració no ha tingut en compte 

aquesta problemàtica i caldria fer progra-

mes divulgatius per sensibilitzar a la po-

blació en general, cosa que altres comuni-

tats autònomes ja fan des de fa anys.

Carn de caça: cal regular el seu aprofita-

ment i donar garanties per potenciar-ne el 

consum de manera professional.

Control de depredadors: no hi ha cap 

regulació. Actualment s’ha fet un decret 

per a la captura amb trampes de la garsa i 

la guineu, però queden pendents totes les 

altres espècies predadores i les invasores. 

Sense aquesta premissa és molt difícil la 

repoblació a les Àrees de caça.

Ocellaires: cal una regulació. Des del 

2011 es manté pendent. A proposta nostra 

es van descatalogar com a espècies pro-

tegides el pinsà, el verdum, el passerell i 

la cadernera. D’aquesta manera es va fa-

cilitar la regulació per a la captura. També 

vàrem fer força per l’aprovació d’un decret 

per a la tinença i captura, però no de la 

manera com està redactat i aprovat actu-

alment, ja que tal com és ara mateix no es 

pot iniciar cap nou ocellaire.

Pescadors: cal modificar la Llei de pesca 

i també actualitzar-ne el reglament. Creiem 

que s’ha de desencallar la problemàtica de 

la Federació i l’Administració pel bé de tot 

el col·lectiu.

Senyalització dels rius i embassaments de 

Catalunya. Agilitzar la venda de tiquets i 

permisos de pesca i fer-los més assequi-

bles als pescadors locals i estrangers.

A grans trets, aquestes son les nos-

tres premisses i tot i els impediments 

imposats seguirem lluitant fins acon-

seguir els nostres objectius pel bé de 

tots els caçadors, pescadors i ocellai-

res.

                    www.agrupcat.com

res.

                       w

AGRUPCAT
L’Agrupació va néixer l’any 2004, fruit de les desatencions 

que patien les societats de caçadors per part de l’Adminis-

tració i de les entitats responsables. Reunits a Avià (Barce-

lona) un grup de societats que tenien les mateixes preocu-

pacions van redactar els primers estatuts i, com a resultat 

d’aquesta iniciativa, en poc temps es van poder abaratir 

les pòlisses d’assegurances de responsabilitat civil de les 

àrees de caça gràcies a les oportunes i incansables negoci-

acions que els membres de l’Agrupació van portar a terme 

amb diverses entitats asseguradores. D’aquesta manera es 

va posar fi a les quotes abusives que hi havia fins aleshores.

Més endavant també es van atendre les inquietuds que te-

nien moltes societats de pescadors sorgides per les desa-

vinences entre la Federació de Pesca i l’Administració i en 

aquest context es va canviar el nom de l’entitat.

A causa de la persistència de l’Administració a no arreglar 

del tot el problema que pateix el col·lectiu ocellaire, també 

es va començar a treballar amb els ocellaires per buscar 

una solució.

Des dels seus inicis l’Agrupació ha tingut molt clar els seus 

objectius per a la defensa dels col·lectius de caçadors, pes-

cadors i ocellaires però al mateix temps per a la conserva-

ció de la fauna i la flora del nostre país. Així, amb aquestes 

premisses, l’any 2011 es va redactar un full de ruta que es 

va enviar al Govern de Catalunya amb els punts bàsics se-

güents:
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Des de CINEGETICAT hem demanat informació sobre les 

competicions de caça de becada a la Federació Catalana 

de Caça (en endavant, FCC). Aquestes són les resportes 

que ens han donat. 

PREGUNTA: Es pot celebrar el campionat d’Espanya de 

becades a Catalunya? 

En relació a aquesta pregunta la FCC ens remet a una nota 

publicada a la seva pàgina web, amb el seguent contingut: 

“En data 20 de gener del 2015, s’informa de la resolució del 

TAD. Aquest anul·la la recent convocatòria d’eleccions de 

la RFEC i li ordena que procedeixi a una nova convocatòria 

utilitzant el cens del procés electoral anul·lat del 2012.

Segons les fonts consultades aquest és un cas d’irregulari-

tat en el procés electoral a la RFEC del 2012.

Es conclou que el cens electoral que s’ha d’utilitzar en les 

eleccions que ha de celebrar la RFEC es el que corresponia a 

la data de la convocatòria del procés anul·lat que es va portar 

a terme al 2012 i que els requisits que havien de complir els 

electors han de referir-se a aquell moment temporal i no al 

present. I que, per tant, s’ha d’anul·lar la convocatòria d’elec-

cions i cal procedir a una nova convocatòria ajustada al que 

estableix la resolució mencionada. Expedient 9/2015 TAD.” 

Arribats a aquest punt, la FCC no sap a hores d’ara si es 

podrà celebrar el campionat  d’Espanya de caça de beca-

des a Catalunya. Segons comenta el Sr. Paco Piera, es vol 

intentar que es faci a Catalunya, però cal tenir en compte 

dos factors: en primer terme, els litigis que hi ha entre les fe-

deracions, fan que no sapiguem quines conseqüències se’n 

derivaran i, en segon lloc els elevats costos de l’organitza-

ció d’un campionat d’aquestes magnituds al nostre territori. 

PREGUNTA: Es pot fer un campionat de Catalunya de 

caça de becades? 

Em responen que no és possible, perquè les territorials de 

Tarragona i Terres de l’Ebre no en són partícips, ja que no 

DANIEL CAMACHO 
Gestor i Organitzador dels Recursos Naturals i Pai-

satgístics.

Apassionat caçador de becades. Venero els gossos 

de mostra, les seves aptituds per a la caça i la seva 

selecció genètica i morfològica.

“Visc sense treva,  cercant  el cúmul de sensacions 

que em desperta per trobar-me amb la misteriosa i  

llunyana viatgera”.

Tractaré temes relacionats amb la caça de les be-

cades.

BECADERS D’ARREU!
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 passió

és una caça tradicional ni compta amb gaires adeptes en 

aquestes zones. I que a més a més aquestes territorials te-

nen dret i vot i això és el que mana en la FCC, la democrà-

cia. Des de la FCC es defensa l’actual sistema de competi-

cions de cada territorial.

PREGUNTA: per què no és proposa celebrar el campio-

nat català en alguna reserva o Parc?

El Sr. Piera manifesta que no es contempla, perquè ja hi 

ha dificultat per poder-ho celebrar als vedats, matisa que 

és difícil que algú cedeixi el seu vedat perquè s’hi celebri 

una prova sobre aquesta espècie. Explica que si es pogués 

fer en algun d’aquest llocs proposats, llavors els caçadors 

vindrien a caçar becades sense tenir interès en la compe-

tició, ja que es donaria l’oportunitat a poder caçar en àrees 

amb possibilitats d’abatre un bon nombre de becades i en 

terrenys aptes per aquesta caça i la competició passaria a 

ser irrellevant. Vindrien a passar una bona jornada caçant 

becades en una reserva gratuïtament! (el que subscriu està 

plenament en desacord amb aquesta afirmació).

A mesura que ens arribin més notícies ho anirem publicant.
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Manuel Fernández Calero

47 anys, de Porqueres (Girona)

1.- 1 any. 7è classificat, l’any 2013.

2.- Territorial de Girona amb el vedat de 

Sant Miquel de Campmajor.

3.- Setter anglès (mascle).

4.- Que ja era hora que la guanyés un català.

5.- No deixar que els participants poguessin recórrer el vedat 

abans del campionat, així tothom té les mateixes oportunitats. 

On? En un parc natural. Jo crec que entre desembre i gener, per-

què és quan està en el punt més àlgid l’entrada de becades.  

6.- El que he dit anteriorment: que ningú pugui estar dins el vedat 

abans del campionat. 

Nicolàs Molina López

42 anys, de Llagostera (Girona)

1.- L’any 2006. No vaig puntuar.

2.- Territorial de Girona, el vedat de Sant 

Hubert, Llagostera.

3.- Setter anglès. Femella.

4.- Molt content. Espero que el proper any es pugui tornar a que-

dar el títol de campió d’ Espanya en aquestes terres!

5.- En una reserva nacional. Segons la comunitat autònoma on es 

volgués celebrar el campionat. Pel que fa al mes, dependria de la 

zona, l’alçada, la climatologia i la densitat de peces. 

6.- Jo crec que s’haurien de posar tres peces per caçador, el que 

primer les pugui abatre i arribi a control, guanya. En la qüestió del 

reglament ja estic d’acord amb la normativa actual.

1.- Quants anys has participat al campionat d’Espa-

nya i en quins anys?Classificació en cada un dels 

campionats? 

2.- Quina territorial representes i quin vedat?  

3.- Amb quina raça de gos participes i de quin sexe? 

4.- Finalment un guanyador català! Com definiries la 

fita que ha aconseguit en Jordi? 

5.- Com creus que s’hauria d’organitzar un campionat 

d’Espanya de caça de becades? On? En quin mes? 

Novembre, desembre, gener? Per què? 

6.- Quina normativa i reglament creus que és l’adient 

per a la realització d’un campionat d’aquestes carac-

terístiques? 

ENTREVISTA A CAÇADORS CATALANS QUE 
TAMBÉ HAN PARTICIPAT AL CAMPIONAT 
D’ESPANYA DE CAÇA DE BECADES

Xavi Carpio Bardera

42 anys, de St Miquel de Campmajor 

(Girona)

1.- He participat l’any 2014 i vaig acabar 

la prova el 16è per temps. Participat un 

any,  el 2014.  16è per temps.

2.- Estic a la territorial de Girona i sóc representant de la Societat 

de Caçadors de Sant Miquel de Campmajor.

3.- Caço amb un setter anglès mascle.

4.- Un gran èxit, ben merescut en tots els aspectes, tant el tàctic 

com en el físic; bona punteria i un gran treball de la seva gossa.  

5.- Crec que s’hauria d’organitzar en el mes de desembre, solen 

haver-hi més becades.

6.- Respectar les tres captures. En l’arribada, en cas d’empat, 

que se la juguin els caçadors, no pot ser que un jutge per no po-

der-te seguir et faci perdre un campionat. 

Narcis Franch Vilert

39 anys, de Riudarenes (Girona)

1.- He participat en un campionat estatal 

l’any 2003, en què vaig quedar classificat 

en 6a posició. 

2.- Territorial de Girona, i el vedat de Riu-

darenes.

3.- Caço amb setter anglès, femella.

4.- Moltes felicitats al guanyador, ha costat molt que un català 

guanyés.

5.- Crec que s’hauria de celebrar en el moment de més abundàn-

cia de becades segons el lloc on se celebrés el campionat.

6.- Crec que s’hauria de valorar més el binomi gos-caçador i no el 

que corre més.
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Miquel Campabadal Fernández
40 anys, de Térmens (Lleida)

1.-2005 Sabaiza (Navarra) 16è

2009 Lumbreras (Rioja) 20è

2011 Sos del Rey Católico (Saragossa) 21è

2012 Ucieda (Cantàbria) 9è

2014 Ribavellosa (la Rioja) 18è

2.- 3. Federació territorial de LLleida. Societat de caçadors de 

Térmens, el vuitè.

3.- Generalment amb setter, amb un mascle i també una femella, 

però he de dir que als meus dos primers nacionals vaig competir 

amb un pòinter i el segon amb un brac, que encara el recordo.

4.- Crec que el Jordi ha aconseguit el que ens mereixíem els ca-

talans amb aquesta modalitat. Semblava que això no podia ser, 

ara a tornar-hi.

5.- Penso que no estan mal organitzats els campionats però si es 

poguessin celebrar a Catalunya, hi canviaria alguna cosa. S’hauria 

de celebrar en alguna reserva o parc natural. Jo posaria el cap 

de setmana abans del campionat per visitar la zona de caça, es-

talviaríem molta gent a la zona de caça intentant trobar les be-

cades i seria un campionat més net. El mes idoni crec que seria 

el desembre,perquè és un mes en què encara no ha caigut neu! 

També evitaríem un possible canvi de temperatures que desplaça-

ria les becades de la zona de caça.

6.- Quota de 3 becades i 10 trets. Crec que la normativa està ben 

feta, si hagués de canviar alguna norma, deixaria que el caça-

dor una vegada volgués tornar al control ho pogués fer sense la 

necessitat d’esperar el jutge, si fos el cas és clar. (Les becades 

poden estar controlades pel jutge amb una anella i el caçador ja 

no pot canviar el resultat).

Em pregunto per què els catalans som els únics que no celebrem 

un campionat autonòmic de becada?

Jaume Noguer Casademont 
47 anys, de Bescanó (Girona)

1.- He participat dos anys al campionat 

d’Espanya. 

L’any 2010 vaig quedar en  dinovena po-

sició  a Coristanco, Galicia.

L’Any 2011 vaig quedar en tercer lloc a 

SOS del Rey Católico, Saragossa.

2.- Represento la territorial de Girona amb el vedat de Bescanó.

3.- Porto un setter anglès mascle que es diu Taques. Als campionats 

d’Espanya anava amb un setter anglès mascle que es diu Murry.

4.- M’ho va fer saber el seu jutge, en Miquel Munmany, el mateix 

dia en què va guanyar. Personalment me’n vaig alegrar molt, per-

què Catalunya es mereix aquest títol, ja que hi ha molta tradició i 

molt bon nivell amb aquesta disciplina i en Jordi Morató n’és un 

clar exemple. També cal recordar que ha guanyat un caçador ca-

talà i un gos català.

5.- S’hauria d’avisar els participants amb més temps del lloc esco-

llit per a la competició.

Quan finalitza la competició hauria d’estar més ben adequat perquè 

els participants poguessin dutxar-se amb condicions, descansar i 

recuperar forces.

També seria més just que el “caçadero”, sols es pogués visitar un 

matí per a tots els participants (per tots igual i sense avantatges 

pels participants més propers a la zona de caça o amb més temps).

A qualsevol lloc amb prous metres quadrats de bosc per a tants 

caçadors, per exemple a Catalunya, el Montseny o el Collsacabra.

La millor època per a la competició crec que és a principis de gener, 

perquè les becades estan més assentades al terreny.

6.- La normativa i el reglament sí que la trobo correcta sempre i 

quan es respecti. El que sí que trobo important és respectar la quo-

ta, que com a màxim cada caçador pugui abatre tres becades.

Miquel Munmany Cruells 

47 anys, de Calldetenes (Barcelona)

1.- Un any, l’any 2011. Sense puntuar.

2.- Territorial Barcelona i el coto Sant Jú-

lià de Vilatorta.

3.- Setter anglès i el sexe femella.

4.- Jo crec que ho ha aconseguit d’una 

manera molt brillant, perquè més bé impossible! Jo el conec com 

a caçador i també en persona i penso que és un gran caçador. A 

mi no m’ha sorprès que guanyés el campionat d’Espanya.

5.- Jo crec que s’hauria d’organitzar en una reserva o en un vedat 

privat que no estigués molt castigat pels caçadors i a principis del 

mes de desembre, perquè és quan hi pot haver més abundància 

de becades i així tots els participants tindrien més possibilitats de 

trobar becades.

6.- Jo crec que és correcta la quota de tres.
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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 Marce-

lo Clavero.

- Camp de tir amb arc: amb movioles, nòria, dianes volumè-

triques, 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 Fami-

liars, Allotjament...

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

tar. 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
Àrea intensiva: 608 609 641
Pep: 607 996 218      pep@ serracanya.com
Amadeu: 666 545 380
coto@serracanya.com
www.serracanya.com

Perdiu 9,95 €

Conill 10,00 €

Faisà 12,00 €

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

Colom 2,50 €

PREUS DE LES PECES:



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

ideal per a grups i per passar 
una estada diferent!

Demana informació i elabora 
la teva pròpia aventura.

www.serracanya.com

...on es pot viure com abans, 
on la imaginació no té límits.
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Galeria de fotos dels subscriptors

Pots enviar les teves fotos a foto@cinegeticat.cat, d’aques-

ta 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. 

l’objectiu

El Benito i el premi a la constància.

En Ramonet amb un bon verro caçat al Berguedà.

L’
ob

je
ct

iu

L’Eduard  de 
Cassà de la 
Selva fent servir 
el carretó amb 
aquests gran 
exemplar.

La colla de Besalú en un bon dia de cacera.
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En Jaume, en Toni i en Joan 
darrere la preuada hispànica.

Una part de la colla de Navès a Valielles.

Els Jordi’s, Josep’s, 
Manel i Marc des de 
la Pobla de Lillet.

En Mateu ens envia una foto d’en Tro i les seves 2 becades.

Hat-Trick d’en Vaz.

Pare i fill, una combinació perfecte. Endavant Jordi!

En Marc Aymerich i en Toni Carbonell 
amb una femella de cèrvol caçat a St. 
Jaume de Frontanyà.
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Com es diu la societat?
Societat de Caçadors Esportius de Solsona i Comarca.

Quin any es va fundar?
Es va fundar l’any 1940, i enguany celebrem el 75è aniver-

sari de la Societat, una de les més antigues de Catalunya.

Quins termes municipals comprèn? 

La Societat compta amb 4 vedats, als municipis de Solso-

na, Olius, Riner, Lladurs, Pinell, Llobera, Clariana de Carde-

ner i Castellar de la Ribera.

Quantes hectàrees aproximadament 
teniu? 

Una mica més d’11.000 hectàrees, en una comarca molt 

fragmentada pel que fa als vedats (compta amb 49 APCs, 

d’entre 250 i 18.800 h).

Quants socis sou actualment? Quin any 
ha estat el que éreu més socis i de quin 
nombre parlem? 
Ara mateix la Societat compta amb una mica més d’un 

centenar de socis, però si mirem 20 anys enrere, eren el 

triple. El relleu generacional és un problema greu.

Quina és la mitjana d’edat dels socis? 
Superior als 60 anys, tot i que últimament, en els darrers 

dos o tres anys, hem vist que colles de joves s’apuntaven 

a la Societat.

José-Luis Retuerto 
Mancisidor
President
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 Quines espècies cinegètiques teniu?
Caça menor, gràcies a un esforç recent de la Societat per 

repoblar conills, amb una reserva creada dins d’un dels 

vedats. Som conscients d’anar a contra-corrent de moltes 

altres zones del país, però tradicionalment és una espècie 

molt caçada en els últims cent anys al Solsonès i que havia 

desaparegut als anys noranta. Ho plantegem també com 

un prerequisit per poder estabilitzar i millorar la població 

fixa de perdius a la comarca.

I caça major: porc i cabirol, bàsicament. Tenim algun cérvol 

però potser enguany serà el primer que el cacem.

Quines espècies caceu més habitual-
ment?
El porc segueix sent l’espècie no sé si més popular però en 

qualsevol cas és la més caçada. Comptem amb quatre co-

lles que fan una gran feina durant la temporada. El cabirol 

també és molt popular, i ara que les poblacions estan aug-

mentant ràpidament, l’Administració ha facilitat la modifica-

ció dels Plans Tècnics per adequar les captures i ha ajudat 

a motivar més caçadors. El tudó també és molt popular.

Són molt complexes les tasques que 
has de fer com a gestor de l’àrea priva-
da de caça? Per quin motiu? 
No és tan la gestió de les APCs el més important sinó de 

la mateixa societat i del seu entorn: primer, que els mem-

bres s’hi sentin a gust, desprès, interactuar amb la resta 

d’agents del territori: ajuntaments, excursionistes, agents 

rurals, etc. La caça com a activitat tradicional pateix d’una 

imatge que no sempre és bona en els mitjans de comu-

nicació i en general en la societat, quan la feina que fem 

realment és important; som gestors del nostre país de la 

mateixa manera que els agricultors, els forestals o la ma-

teixa administració. Amb tot això, desgraciadament s’està 

fent poca feina al territori de Catalunya, i les societats de 

caçadors ens trobem molt soles davant d’aquest repte de 

fer-nos entendre per la societat, i no sé si des de les fe-

deracions o des de les administracions es podria fer mes 

pedagogia. La impressió que tenim és que no tenim gaire 

suport en aquest sentit. Sense nosaltres hi haurien moltís-

sims més accidents de trànsit a les carreteres, moltíssims 

més danys als cultius, i segurament més problemes sanita-

ris a les poblacions salvatges, que desprès poden saltar als 

ramats. Això s’hauria d’explicar més bé a la gent. 

I l’altra tasca molt important que tenim, és assegurar el re-

lleu de membres; a tots els països més avançats d’Europa 

la caça està molt integrada dins de la vida rural i social, i 

han pogut revertir la davallada de caçadors. Aquí encara 

ens queda molt camí per recórrer per convèncer joves de 

gaudir de la nostra activitat. I amb això el boca-orella és 

clau, i saber animar grups de joves caçadors arreu del ter-

ritori.

Visita’ns per la Fira de Solsona... i sempre!
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Caça Social: JOSÉ-LUIS RETUERTO

Algun aspecte que creguis que es pot 
millorar?
Que les federacions a més a més dels aspectes reguladors, 

tinguin cura de fer pedagogia i comunicació.

Com porteu la relació amb la resta 
d’usuaris del medi natural?
En general molt bona. Mantenim un contacte molt directe 

amb els agricultors, sempre mirant d’ajudar-los quan els 

apareix una colla de porcs. Som una comarca de gran tra-

dició caçadora i la gent ho sap i ho respecta. 

Teniu molts problemes de danys d’es-
pècies cinegètiques a l’agricultura / ac-
cidents de trànsit…? Com ho solucio-
neu?
En tenim. Enguany per sort una mica menys però l’any 

passat fou bastant dolent. Hem de celebrar que la Llei de 

trànsit hagi eximit de gran part de responsabilitat les So-

cietats de caçadors, perquè això ajudarà a conscienciar la 

gent que el problema és de tots, i que nosaltres som part 

de la solució.

Alguna anècdota a destacar? 
Quan es va fundar la Societat, les comarques encara no 

existien i l’organització administrativa es feia per Partidos 

Judiciales. El de Solsona s’estenia molt més enllà de la co-

marca actual, al començament, els dominis dels seus ca-

çadors s’estenien per poblacions dels voltants de Solsona, 

com ara Cardona, Torà, Ivorra, Peramola, Organyà, Oliana, 

Ponts i la resta de municipis del Solsonès. Els vedats de 

caça encara no existien. Aquesta situació va perdurar fins a 

principis dels anys setanta, quan es van començar a crear 

els vedats de caça del Solsonès.

Com veus la vostra societat en un futur? 
Crec que en el futur, les APCs s’hauran d’adjuntar. No totes, 

però quin sentit te tenir vedats de centenars d’hectàrees? 

Això genera molta paperassa i és poc pràctic a l’hora de 

muntar una cacera, especialment si estem parlant de caça 

major. No sé si les Societats es faran més grans o si arriba-

rem a acords o federacions locals, però amb els costos que 

representa per a cada caçador anualment, crec que cada 

cop més voldrem poder gaudir d’espais més grans. Espais 

en els quals una gestió cinegètica és possible, cosa que no 

es pot fer en vedats petits. El dia que siguem capaços, a 

l’igual que en les reserves, de tenir una política pròpia de 

millora de les espècies cinegètiques, crec que haurem fet 

un pas endavant molt gran 

Visita’ns per la Fira de Solsona... i sempre!

Humor:
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L’interès per comprar a Andorra no és altre que la diferència 

de preu, ja que tant les armes com la munició són més eco-

nòmiques que al nostre país.

Però no hem de deixar que l’afany per comprar a preus més 

competitius ens faci perdre de vista la normativa i requisits 

que afecten aquest tipus de productes, com són l’adquisi-

ció, el transport i, en definitiva, tot allò relacionat amb el seu 

ús i gaudi.

Com ja sabeu, tot el que té a veure amb les armes i la mu-

nició està regulat i molt controlat per l’Administració i les 

autoritats pertinents. La Guàrdia Civil té atribuïda la com-

petència exclusiva en matèria d’armes i, especialment, el 

control del compliment de la normativa que l’afecta, que no 

és poca.

El marc jurídic vigent en matèria d’articles pirotècnics 

i munició (Real Decret 536/2010, de 7 de Maig) estableix 

els límits de munició que cada titular d’una llicència d’ar-

mes pot adquirir en funció del tipus d’arma que tingui au-

toritzada (armes curtes, llargues ratllades, armes de caça, 

armes de concurs, armes per als posseïdors del llibre de 

col·leccionistes d’armes). Aquesta normativa és referida a 

l’adquisició d’aquests productes dins del territori nacional.

El Reglament d’Armes vigent, Real Decret 137/1993, de 29 

de gener, per la seva banda regula els requisits que s’han 

de complir per obtenir una llicència d’armes i poder com-

prar-ne. El transport de les armes i munició evidentment 

també està regulat. Igualment, es tracta de normativa refe-

rida al territori nacional.

Totes aquestes restriccions i controls que afecten el des-

envolupament de l’activitat de la caça al nostre territori ens 

afecten també quan volem adquirir armes i munició a l’es-

tranger. No hem d’oblidar que Andorra no és membre de la 

Unió Europea i per tant es tracta d’un país estranger que no 

està integrat als països beneficiaris de la Targeta Europea 

de Caça, que permet el trànsit d’un país a un altre. 

Actualment NO és possible adquirir armes i munició a An-

dorra i entrar lliurement al nostre país. 

Encara que la venda d’aquests productes a Andorra gau-

deixi de menys restriccions, això no vol dir que no calgui 

complir al país d’origen amb la normativa i controls perti-

nents. Per això, caldrà, per a qualsevol tipus d’arma i muni-

ció comprades a Andorra, sol·licitar una autorització admi-

nistrativa estatal i satisfer les taxes pertinents per poder-les 

introduir al nostre país legalment.

La finalitat no és altra que evitar el contraban i garantir el 

compliment de la normativa vigent.

Per poder accedir a l’autorització s’ha de disposar de la 

corresponent llicència d’armes en vigor i no haver esgotat 

el nombre màxim de munició que està permès tenir en fun-

ció del tipus d’arma.

L’incompliment d’aquesta prohibició constituiria una infrac-

ció de la normativa vigent i, en conseqüència, susceptible 

de ser sancionada per l’Administració.

Recomanem el compliment íntegre d’aquesta normativa 

Se’ns ha consultat sobre la legalitat d’adquirir armes i munició a Andorra i entrar-les al nostre país.

PUC COMPRAR UNA ARMA I MUNICIÓ A ANDORRA 

LLIUREMENT I ENTRAR-LA AL NOSTRE PAÍS?

Anna Pla Fornós
Advocada i mediadora

“ Assessorament i defensa en 

assumptes civils i penals”

C/ Pujolet, 2-4, baixos, 38  MANRESA

Tel. 690 952 753 

anna.pla@icam.net
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Descripció de la malaltia:

La sarna sarcòptica o sarcoptidosis és una malaltia parasitària, 

contagiosa, causada per un àcar gairebé microscòpic. Aquest pa-

ràsit, anomenat Sarcoptes scabei, ha estat descrit en més de 100 

espècies de mamífers (hostes) als quals provoca alteracions a la 

pell. Es tracta d’un únic paràsit amb diferents varietats adaptades 

a diversos grups d’hostes, cosa que determina la seva virulència. 

És a dir, que la varietat del paràsit adaptada als herbívors provoca 

un quadre greu en una cabra salvatge o un cérvol, però un de més 

lleu i autolimitat en un carnívor com ara la guineu o en un suid com 

és el senglar. 

En produir-se el contacte, els àcars penetren en la pell de l’hoste 

excavant galeries fins a provocar una irritació mecànica i una re-

acció inflamatòria d’hipersensibilitat. Aquesta reacció inflamatòria 

es deu a la segregació de saliva i enzims dels àcars per digerir la 

pell, alhora que dipositen matèria fecal, excretes i ous. La malaltia 

provoca una picor intensa i en conseqüència genera estrès als ani-

mals. A mida que evoluciona, es produeix pèrdua de pèl, desseca-

ció, descamació, pèrdua d’elasticitat, engruiximent i esquerdament 

de la pell. En fases inicials de la malaltia son característiques les 

lesions al coll i la creu de l’animal, abans d’estendre’s per tot el cos 

(Fig. 1). L’estat general de l’individu es va deteriorant progressiva-

ment i pot arribar a l’aprimament extrem i a la pèrdua de pèl quasi 

total. L’estat encartonat i crostós de la pell al voltant de la boca 

impedeix l‘alimentació correcta (Fig. 2). Finalment, si el procés evo-

luciona l’animal acaba morint. La picor fa que els animals busquin 

la frescor als fons de barrancs i zones properes a rius i torrents, on 

sovint s’acaben trobant els cadàvers. 

Aquest paràsit, fàcilment controlable en el bestiar domèstic, ha es-

tat responsable d’epidèmies importants en poblacions de cànids 

salvatges a Amèrica del Nord, Europa i Austràlia, en felins salvatges 

a Europa i Àfrica, ungulats salvatges a Europa i Àsia, camèlids del 

Nou Món a Amèrica del Sud, uombats i coales a Austràlia, grans 

simis i bovins salvatges com els búfals a l’Àfrica. Fins i tot, pocs 

anys enrere s’ha descrit la malaltia en conills de bosc a Mallorca i 

LA SARNA SARCÒPTICA EN LA CABRA SALVATGE

(Fig.1) Cabra salvatge (Capra pyrenaica) 

amb sarna sarcòptica. En fases inicials 

de la malaltia són característiques les le-

sions al coll i la creu de l’animal. Les lesi-

ons es caracteritzen per la pèrdua de pèl 

i descamació. A: Cabra abatuda al terme 

municipal de Prat de Comte el febrer del 

2015. B: Cabra fotografiada al Parc Na-

tural de la Sierra de Huètor, Granada.

(Fig.2) Cabra salvatge (Capra pyrenai-
ca) amb sarna sarcòptica. Detall de les 

lesions cutànies. S’observa, al voltant 

dels ulls i de la boca, la pèrdua de pèl 

i un engruiximent marcat de la pell, amb 

esquerdes, que causa la pèrdua d’elasti-

citat i que impedeix la correcta alimenta-

ció. Cabra abatuda al terme municipal de 

Bot, el febrer del 2015.
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Catalunya. Les primeres cites d’aquesta malaltia en caprins sal-

vatges es remunten als anys cinquanta i seixanta del passat segle 

XX, que han afectat poblacions d’isards, cérvols, cabirols i cabres 

dels Alps a Àustria i Itàlia. Uns anys més tard, als anys vuitanta, 

la malaltia apareix en isards d’Alemanya i l’antiga Iugoslàvia i en 

l’íbex de Sibèria a les muntanyes de Tien-Shan a l’Àsia central. 

A la península Ibèrica, a finals dels anys vuitanta i principis dels 

noranta, apareix en la cabra salvatge a Andalusia i en l’isard a la 

Serralada Cantàbrica. En tots els casos la mortalitat observada 

ha estat elevada, tot i que la cabra salvatge ha estat una de les 

espècies més afectades.

La sarna sarcòptica presenta una certa estacionalitat que s’expli-

ca en part pel mateix cicle biològic del paràsit, que es veu afavorit 

per la humitat, cosa que fa que sigui més actiu a finals d’hivern, 

inici de primavera, i a la tardor. Però per a la cabra salvatge, l’es-

tacionalitat de la malaltia també ve determinada pel període de 

zel, ja que el contacte entre animals afavoreix el contagi en un 

moment en què el paràsit és força actiu. A més, els mascles es 

debiliten a causa de les lluites per les femelles amb altres mascles 

i a la seva major dedicació al comportament reproductiu en de-

triment de la seva alimentació, la qual cosa els fa més sensibles 

al patiment de la malaltia. Els hàbits gregaris de l’espècie, amb 

estructuració social en grups, i l’hàbit d’allotjar-se en coves i en 

refugis boscosos, també poden afavorir el contagi entre individus. 

D’altra banda, els desplaçaments que fan els mascles en busca 

de femelles en època de zel poden afavorir l’expansió de la malal-

tia a noves zones geogràfiques. 

Aparició i evolució a la península Ibèrica

A Espanya, com en altres països, la sarna sarcòptica estava pre-

sent en el bestiar domèstic des de molt abans del primer brot 

documentat en ungulats salvatges. Aquest fet va tenir lloc a la 

Serralada de Cazorla el 1987: va afectar la cabra salvatge amb 

una virulència inusitada i va provocar una mortalitat superior a la 

descrita en qualsevol altra epidèmia d’aquesta malaltia. La da-

vallada poblacional estimada tres anys després de l’aparició de 

la malaltia a Cazorla va ser superior al 95%, i es va passar d’un 

cens d’uns 9.500 individus el 1987 a no més de 300 individus el 

1991. Els altres ungulats salvatges presents a Cazorla també es 

van veure afectats, tot i que més tard i amb menor intensitat. Te-

nir certesa absoluta sobre l’origen de la malaltia en una població 

prèviament lliure sovint és complicat, tot i que evidències circum-

stancials han assenyalat el bestiar domèstic com a possible font 

de contagi en diverses ocasions. Aquest també va ser el cas a 

Cazorla, on es va constatar la presència d’un ramat de cabres 

domèstiques incontrolat i afectat de sarna a la zona on es va ori-

ginar el brot. 

Després del brot de Cazorla, la malaltia es va estendre per altres 

(Fig.3) Paràsit causant de la sarna sarcòptica: 

Sarcoptes scabiei.

(Fig.4) Pell de Cabra salvatge (Capra pyrenaica). 

S’observa a la zona de la creu un àrea més fosca 

amb el pèl més curt i trencat. Són àrees on pro-

bablement l’animal es rasca i trenca el pèl, però 

no hi ha alopècia o pèrdua de pèl. Aquests ani-

mals han donat negatiu al raspat per trobar Sar-
coptes scabiei i en el seu lloc hem vist un nombre 

elevat de paparres. 
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zones properes, com ara als parcs naturals de la Serra de Castril 

i Sierra Mágina i acte seguit en altres poblacions més meridionals 

de cabra salvatge, com són les del parc nacional de Sierra Neva-

da, Tejeda-Almijara i les serralades de Ronda i las Nieves. Aquests 

brots, però, no van tenir conseqüències tan desastroses com el de 

Cazorla. Només el brot ocorregut a la població d’arruí de Sierra 

Espuña, a Murcia, entre 1991 i 1995 va provocar un declivi po-

blacional comparable, del 86%. No va ser fins l’any 2002 que la 

sarna sarcòptica va aparèixer en una població de cabra salvatge 

més septentrional i propera a Catalunya, concretament a la reserva 

nacional de caça de Muela de Cortes, a València. Novament es 

va comprovar la presència de bestiar domèstic afectat de sarna a 

l’entorn de la reserva. Segons resultats censals de cabra salvatge 

d’aquesta reserva, la davallada poblacional podria estar al voltant 

del 55% entre el 2003 i el 2007. 

El brot dels Ports

L’últim brot en la cabra salvatge està tenint lloc al massís dels Ports, 

a la Terra Alta. L’anàlisi de casos aïllats detectats a finals del 2014 

i principis del 2015 van servir per confirmar que l’àcar de la sarna, 

Sarcoptes scabiei, era el responsable de les afectacions cutànies 

observades en aquests animals, confirmant així el diagnòstic de 

sarna sarcòptica. Per diagnosticar la malaltia, cal fer raspats de la 

pell i, mitjançant diferents tècniques, observar-los al microscopi per 

detectar la presència del paràsit (Fig. 3). Durant els mesos de gener 

i febrer s’han observat molts més casos sospitosos, bona part dels 

quals han estat abatuts en un intent de controlar el brot i analitzats 

a les nostres instal·lacions. Val a dir que si bé el diagnòstic de sar-

na sarcòptica s’ha confirmat en una part important dels cadàvers 

analitzats, en d’altres no ha estat possible la confirmació. En can-

vi, és interessant destacar que hem observat que les infestacions 

massives per paparres són causants d’unes afectacions al pelatge 

més lleus però que poden induir a confusió en les circumstàncies 

actuals (Fig. 4).

Un cop es va saber del brot de València, tot i que ambdues reserves 

estan separades per gairebé 200 quilòmetres, la Generalitat de Ca-

talunya va encarregar un pla de prevenció i actuació contra la sarna 

sarcòptica a la reserva nacional de caça dels Ports de Tortosa i Be-

seït als autors d’aquest article. El pla es va començar a aplicar des 

de la seva elaboració i aprovació, el 2004, i contemplava el tracta-

ment preventiu contra la sarna dels ramats domèstics que pasturen 

a la reserva i la vigilància i abatiment preventiu de qualsevol cabra 

salvatge amb lesions sospitoses, entre d’altres mesures. Aquestes 

dues mesures havien de servir per minimitzar el risc de les dues 

possibles vies d’entrada de la malaltia a la reserva, el contagi a 

partir de bestiar domèstic infestat o bé per l’expansió natural de la 

malaltia pel desplaçament d’exemplars de cabra salvatge infestats 

des d’altres zones on la malaltia ja estigués present. 

Tot i que no és possible tenir la certesa absoluta sobre l’origen, 

novament les circumstancies que envolten l’aparició d’aquest brot 

apunten al bestiar domèstic com a origen i focus de contagi més 

probable. D’una banda no s’ha detectat un avenç de la malaltia des 

del focus més proper conegut en la cabra salvatge, a la reserva 

de Muela de Cortes, tot i que la distribució geogràfica de la cabra 

salvatge entre ambdues reserves és gairebé contínua (Fig. 5). A 

més, el focus del brot és localitza al nord de la reserva, quan en cas 

d’expansió natural hauria estat més lògic que l’entrada es produís 

des del sud. Finalment, també hem sabut que un ramat de la zona 

podria haver patit problemes de sarna sarcòptica dos o tres anys 

enrere. A aquestes alçades no val la pena buscar culpables, però 

sí és imperatiu extraure algunes conclusions. Una d’elles és que 

ni els animals ni les malalties entenen de barreres administratives. 

Si bé existia un pla contra la sarna sarcòptica a la reserva naci-

onal del caça dels Ports de Tortosa i Beseït, el brot s’ha iniciat a 

poca distància d’aquesta però fora dels seus límits administratius, 

on probablement ni la vigilància sanitària ni l’aplicació de mesures 

preventives han estat tan diligents com ho han estat a l’interior dels 

límits de la reserva. 

L’origen i conseqüències d’un brot

L’aparició d’un brot de sarna sarcòptica en una població d’ungulats 

salvatges té un origen, sens dubte, multifactorial. Ja hem dit que 

l’agent etiològic de la sarna, l’àcar Sarcoptes scabiei, és un paràsit 

habitual en el bestiar domèstic. Les concentracions d’animals i les 

condicions ambientals associades a la captivitat en ramaderia po-

den afavorir el manteniment i contagi del paràsit. Afortunadament 

el tractament i control de la sarna és molt fàcil en ramaderia, do-

nada la viabilitat de tractar de forma efectiva tots els individus del 

ramat i en un mateix moment. Però desafortunadament a vegades 

es dóna certa relaxació en l’aplicació d’aquests tractaments per 

part de ramaders, pastors i fins i tot veterinaris perquè el curs clínic 

de la sarna sarcòptica en el bestiar domèstic acostuma a ser lleu si 

els animals estan ben alimentats. 

La presència del paràsit en un ecosistema determinat no és l’única 

condició necessària per a que es produeixi un brot de malaltia en 

els ungulats salvatges que hi conviuen. Igual que succeeix amb 

(Fig.5) Distribució de la Cabra 

salvatge (Capra pyrenaica) al 

territori espanyol. Font: Atlas 
y Libro Rojo de los Mamíferos 
Terrestres de España. 
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els animals domèstics, una major densitat 

d’animals salvatges també pot afavorir el 

contagi. De fet, el notable increment ex-

perimentat per les poblacions d’ungulats 

silvestres els darrers anys ha anat acompa-

nyat paral·lelament per l’augment de la in-

cidència de malalties que afecten aquestes 

espècies. Però si el brot de Cazorla va tenir 

unes conseqüències tan desastroses pro-

bablement hi van jugar altres factors, com 

ara l’elevada densitat d’ungulats salvatges 

i la competència pels recursos alimentaris, 

cosa que sens dubte va acabar influint en 

la capacitat dels animals per fer front a la 

malaltia. Per tant, l’hàbitat i l’alimentació 

també son factors importants a tenir en 

compte. Finalment, la variabilitat genètica 

d’una població també és un factor a tenir 

en compte, ja que a més variabilitat genè-

tica major serà la probabilitat que existei-

xin individus més resistents (Fig. 6) i menor 

l’impacte poblacional de la malaltia. Així 

mateix, la mortalitat provocada per la ma-

teixa sarna sarcòptica, en cas de ser alta, 

pot contribuir a reduir la variabilitat genè-

tica de la població, fenomen conegut com 

“coll d’ampolla genètic”, i pot fer-la fer més 

susceptible envers altres malalties. 

És difícil predir el comportament de la ma-

laltia quan hi ha un nou brot, tot i que els 

patrons generals observats al llarg de la 

història d’aquesta malaltia son similars. La 

mortalitat a curt termini provocada per la 

sarna sarcòptica en una població que no 

ha tingut contacte previ amb la malaltia pot 

ser molt alta, fins i tot dramàtica. A llarg ter-

mini, però, no es considera un problema de 

conservació per a l’espècie ja que aquesta 

s’acaba recuperant, sempre i quan la situa-

ció prèvia a l’aparició de la malaltia sigui la 

d’una espècie no amenaçada i/o una po-

blació abundant . En el cas de poblacions 

reduïdes i/o aïllades o el d’espècies ame-

naçades, aquesta mortalitat massiva pot 

provocar el col·lapse i la desaparició de la 

població. En el primer supòsit, és evident 

que mentre aquesta recuperació arriba pot 

haver-hi un període més o menys llarg en 

(Fig.6) Cabra salvatge (Capra pyrenaica) amb sarna sarcòptica fotografiada al Parc Nacional de Sierra Nevada, Granada. Tot i que les lesions cutànies son extenses, s’observa 

que està sortint pèl nou i que la condició corporal de l’animal no és gaire dolenta. Això suggereix que es tracta d’un individu que ha resistit la malaltia en fase de recuperació. 
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què l’aprofitament cinegètic, en cas d’exis-

tir, s’hagi d’interrompre. Cal tenir present 

que el màxim impacte de la malaltia en una 

població no s’ha de produir en el primer ni 

en el segon any de la malaltia, sinó que en 

alguns casos la màxima davallada pobla-

cional té lloc al cap de quatre o cinc anys; 

es tracta per tant d’un procés lent. I també 

hem de tenir clar que la malaltia normal-

ment arriba per quedar-se, al menys a mig 

termini. Per exemple, a Sierra Nevada ja 

porten vint-i-tres anys convivint amb la sar-

na, que es comporta de forma endèmica. 

O a Cazorla, la població de cabra salvatge 

mai no s’ha recuperat als mateixos nivells 

demogràfics previs a l’epidèmia de sarna 

sarcòptica. 

Així doncs, veiem que molts factors po-

den determinar l’aparició, l’evolució i les 

conseqüències d’un brot de sarna sar-

còptica en una població de cabra salvat-

ge. Concloem que la millora de l’hàbitat i 

la protecció de la diversitat genètica són 

unes de les millors mesures que podem 

portar a terme per potenciar la resistèn-

cia de l’espècie a les malalties en general 

i a la sarna sarcòptica en particular. Així 

mateix, queda patent que la gestió i la 

vigilància sanitària en la fauna salvatge i 

domèstica s’ha de portar a terme des del 

punt de vista de les espècies a gestionar 

i les malalties a combatre, i no fraccio-

nant-les en funció de barreres i/o criteris 

administratius.  

Finalment, aprofitem per recordar que vet-

llar per la sanitat de la fauna salvatge no 

és només responsabilitat de l’Administració 

sinó de tots aquells interessats en la con-

servació i aprofitament d’aquestes espèci-

es, incloent-hi els caçadors. No ens referim 

només a la provisió de mitjans, sinó també 

a la comunicació de qualsevol observació 

sospitosa i a la denúncia de situacions de 

risc. La detecció i estudi precoç d’animals 

malalts o morts ha de ser una prioritat de 

la vigilància sanitària per poder actuar de 

forma ràpida i eficaç en el control d’un brot 

de malaltia 
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Les armilles per  
LA TECNOLOGIA AL SERVEI 
DEL CAÇADOR PER UNS 
GOSSOS BEN PROTEGITS

Les armilles per a gossos consten en general de tres o qua-

tre capes de teixit contra les perforacions, de tipus DYNA-

FELT, fabricat amb DYNEEMA. Aquest teixit extremament 

tècnic l’utilitzen molts organisme civils i militars per fabricar 

vestits contra agressions.

Les armilles (depèn de les games) porten tres o quatre capes 

de DYNAFELT sobre la part posterior i tres capes sobre la 

part davantera, cosa que permet una gran flexibilitat i una 

manejabilitat superior. Aquest teixit DYNAFELT va ser selec-

cionat per haver superat nombroses proves de perforació.

El teixit de recobriment extern de l’armilla  és  CORDURA 

600 DTEX o 1100 DTEX (depèn de les games) amb estructu-

ra RISTOP i és gairebé irrompible alhora que és molt resis-

tent als biòtops més abrasius i agressius; deixa una mobilitat 

molt gran als gossos, gràcies a la seva extrema flexibilitat.

Aquest teixit està tractat amb dues capes d’inducció, cosa 

que permet a l’armilla ser repel·lent a l’aigua, i és gairebé 

impermeable.

Per tant, l’armilla dóna una molt bona protecció contra 

les perforacions, protegeix el 78% de les parts vitals del 

cos contra les estripades. L’armilla preserva també contra 

la humitat i els raigs UV. A més a més, un nou fil  de costura 

molt més resistent ha estat seleccionat per limitar-ne el de-

teriorament.

Algunes armilles consten, a més a més, d’un sistema ter-

moregulador per equilibrar la temperatura de l’armilla, i per 

tant la del gos. Aquest sistema termoregulador es compon 

d’una buata en relleu per donar més comoditat al gos. Una 

tercera capa protegeix el conjunt de l’armilla del costat de la 

pell del gos; aquesta capa és molt suau per no crear nafres 

a la pell dels animals.

En resum, aquestes armilles són la protecció ideal en tot 

temps per al gos de caça i la tranquil·litat del caçador, que 

no haurà de patir més per les estripades.
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FORA ESTRIPADES! 
 a gossos de caça

Testimoni de un caçador

Jo, com a caçador de fa ja molts anys, considero que les 

armilles per als gossos són actualment una eina de treball 

imprescindible del gosser que té cura dels seus gossos per 

dues raons importants.

La primera i principal és que amb aquesta armilla s’aconse-

gueix protegir sobretot el tòrax i el coll de l’animal, i salvar-li 

la vida en cas d’un atac de senglar. 

La segona raó, i de caràcter més pràctic, és que ens permet 

estalviar a les colles fins a un 70% de costos veterinaris, do-

nat que en aquestes zones és on es produeixen les lesions 

més greus i, per tant, amb més despeses.

També evita que els gossos quedin malferits i de baixa mas-

sa dies i així podrem gaudir dels seus empaits la major part 

de la temporada.

En contrapartida, a algunes races, com per exemple els gri-

fons, els  costa una mica adaptar-se a les armilles, però amb 

un parell de dies de portar-les posades dins la gossera... 

problema resolt.

També es dóna el cas de gossos que tenen problemes per 

la calor, si s’arriba a temperatures extremes. En aquestes 

condicions alguns propietaris el que fan és tallar el pèl de les 

zones que cobreixen les armilles.

Potser l’inconvenient més important que m’he trobat és la 

desconfiança d’alguns gossers que no creuen en l’eficàcia 

d’aquest producte. Tot i així, un cop les han provat en que-

den molt satisfets.

Per acabar, podríem considerar una complicació en l’ús 

de les armilles el fet que alguns gossos, en no patir ferides 

greus, es tornen menys cautelosos a l’hora de fer els sitis.gggrgrgrreeeue s,s  eess tornnnneeennnn mmmmmmm 
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Aquest mes farem una recepta una mica mes laboriosa però 

el resultat final sorprendrà els més llepafils dels nostres  co-

mensals. Es tracta d’un carpaccio, elaborat amb una mari-

nada i menjar cru tallat ben fi. Provarem, doncs, el llom de 

cabirol. Dolçor i tendresa pels quatre costats. Proveu-la,  us 

la recomano.

JORDI ÁLVAREZ - “TOTI”

Cuiner professional, caçador i recol·lector.

L’objectiu d’aquest xef és passejar els lectors per 

tots aquells restaurants del nostre País per tal de 

presentar, periòdicament, receptes elaborades amb 

carn de caça.

EL BON ÚS DE LES 
PECES DE CAÇA

LA RECEPTA

Començarem per netejar de nervis i greix els lloms de ca-

birol.

Farem una marinada amb els sucs  de llimona, les taronges 

i el brandi. Deixarem marinar els lloms durant tot un vespre 

a la nevera.

L’endemà traurem els lloms  i els eixugarem amb un paper 

absorbent, els untarem amb les herbes i els embolicarem 

amb paper film donant-los  una forma cilíndrica. Els con-

gelem.

Farem una vinagreta amb el vas batidor,  amb una part de 

vinagre per quatre d´oli d’oliva, una mica de tòfona i un gra-

pat d’avellanes torrades.

Secció patrocinada per:  

-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

racó  
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INGREDIENTS

2 Lloms de cabirol

200 g  de suc de llimona

400  g de suc de taronja

100  g de brandy

Sal i pebre negre                          

Orenga, romaní i avellanes 

torrades

Tòfona                                                 

Oli d’oliva verge                                  

Sal Maldon

Vinagre de xerès

PRESENTACIÓ

Tallarem  el carpaccio amb una màquina de 

tallar embotits, bastant fi.

Cobrirem el fondo del plat  amb les làmines 

de carpaccio, salpebrarem amb la sal Mal-

don i el pebre negre i amaniren generosa-

ment amb la vinagreta de tòfona i avellana.

Es pot acompanyar amb una amanida de 

créixens o millor xicoires.

En la foto, acompanyat amb micovegetals 

 gourmet
Carpaccio de cabirol amb 
vinagreta de tòfona i avellana

Recordeu que per consumir carn de caça amb total 

seguretat, la peça ha de passar una inspecció sanitària.

Ó
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MIQUEL SERRA CORNET
Caçador veterà que li agrada escriure. Anota diàriament a 

les seves llibretes els fets de la seva vida cinegètica.

A mitjan segle passat no quedava cap cabirol en llibertat 

arreu de Catalunya. Gràcies a gent entusiasta del cabi-

rol com el Sr. Joan Buch (descansi en pau), el Sr. Josep 

Hernández, aleshores membre i vocal de Caça Major de la 

Federació Catalana de Caça, i d’altres, van començar les 

reintroduccions. 

Què és una reintroducció? És intentar restablir la població 

d’una espècie en una zona que abans formava part de 

la seva àrea de distribució, però que actualment es troba 

extingida.

La primera reintroducció es portà a terme a Sant Celoni, 

zona del Montnegre-Corredor, l’any 1993, i l’última es va 

fer el 2004, a Moià. Entre la primera i l’última se’n van fer 

unes quantes per tot Catalunya, amb un alliberament total 

de 517 cabirols.

Aquesta reintroducció es va interrompre l’any 2001 en de-

clarar-se un brot de febre aftosa a Anglaterra. La seriositat 

i el rigor amb què es produïen aquestes accions eren tan 

efectives que uns animals que havien d’entrar al nostre 

país, procedents de Chizé i destinats als Ports, al dia se-

güent d’haver-se declarat aquest brot els van fer girar cua 

i tornar-los al lloc de captura, tot i ser ja a la frontera.

La procedència d’aquests animals era de dos punts de 

França, perquè es va considerar que l’hàbitat era sem-

blant al que trobarien a Catalunya. Per un costat, del De-

partament de les Landes de Gascoigne, i per l’altre, de 

la Reserva Nacional de Caça i de la Fauna Salvatge de 

Chizé.

Des de l’any 2004 aquesta espècie s’ha anat adaptant 

molt positivament al nostre territori, colonitzant-lo total-

ment de nord a sud, i de llevant a ponent, de tal manera 

que d’aquell mig miler d’animals reintroduïts, actualment 

s’ha passat a un cens de més de 15.000 cabirols.

BENVINGUTS 
CABIROLS



Cinegeticat 53

Durant la temporada 2008-2009 

aquest petit cèrvid va arribar, en al-

gunes zones, a quantitats que ja en 

feia possible l’aprofitament cinegètic. 

Aleshores es van començar a repartir 

precintes a les APC d’aquestes zo-

nes, depenent de la quantitat i de la 

densitat que tenien d’aquests petits 

remugants. 

Al nord d’Osona, concretament al 

Bisaura, també vam ésser agraciats 

amb els primers precintes. 

En aquells moments tothom es veia 

capaç de matar el cabirol que un dia 

havia vist pasturar en aquell camp. 

Aviat van arribar les decepcions en 

comprovar que, per més visites que 

feien a aquell camp precís, el cabirol 

no apareixia enlloc. Jo, com que tenia 

prou temps i paciència vaig anar sor-

tint, matins o tardes. En haver-hi pocs 

cabirols per aquelles dates, era difícil 

veure’n gaires; bé, el que sí que es ve-

ien eren senglars i alguna guilla.

Érem a finals de juliol de l’any 2009, 

la qual cosa vol dir que s’acabava la 

temporada del cabirol mascle pel que 

fa a l’acostament i l’aguait. Ja pen-

sava que hauria de tornar l’anhelat 

primer precinte que havia caigut a 

les meves mans. Aquell matí, a l’alba, 

vaig pujar al Pla del Xicoi, lloc en què 

n’havia vist un feia temps, però que 

encara que hi havia fet moltes excur-

sions, cap més vegada havia detectat 

la seva presència. Ara, més d’un cop 

els senglars estaven pasturant al mig 

del camp que controlava, i les guilles 

passaven a pocs metres meu, inten-

tant atrapar els talps que al costat del 

camí apilotaven la terra.

Com que era el final de temporada 

la meva paciència havia augmentat 

al màxim, i encara que les vaques ja 

s’havien despertat i pasturaven amb 

avidesa confinades als camps veïns, 

i enlaire sonava el concert bucòlic de 

les seves esquelles, jo seguia allà a 

veure si sortia res. Sabia que en aque-

lla època de l’any els començava el 

zel i que aquest animals podien apa-

rèixer a qualsevol hora. Però el que ho 

va fer va ser el vaquer, que trastejava 

allà a prop amb el bestiar.

Encara que eren els meus comença-

ments darrere del “follet del bosc”, 

sabia que en l’època de zel solien 

acudir als reclams, per això n’havia 

comprat un, Butolo, que portava a la 

motxilla ben guardat perquè no confi-

ava que la meva destresa en tocar-lo 

tingués cap benefici positiu. 

El sol feia estona que acariciava l’her-

ba del camp molla per la rosada. Jo 

descaradament seia en un marge un 

pel lluny del camp rost, —era així com 

anomenava aquest indret—, quan de 

sobte vaig veure quelcom que corria 

al seu bell mig. Eren dos cabirols— 

mà de prismàtics—, un mascle em-

paitava una femella que anava voltant 

pel camp. Aquesta visió em va fasci-

nar tant que vaig quedar embadalit 

per l’espectacle. Al capdamunt de tot 

va aparèixer un altre animalet, era una 

altra femella; la parella que corria es 

va atansar al lloc i les femelles es van 

canviar, corrent ara la que acabava 
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d’arribar i l’esgotada corredora es va endinsar al bosc. 

Encara van fer unes quantes curses més abans de desa-

parèixer totes dues. Aleshores va ser quan vaig pensar 

que el reclam havia de ser efectiu, perquè al mascle en zel 

havia de fer-li creure que encara tenia una candidata per 

als seus deliris amorosos, però els meus tocs van resultar 

infructuosos. Vaig pensar que l’animal estava cruixit des-

prés de tantes carreres. Tot fent-me el propòsit de tornar 

a la tarda, vaig marxar després de parlar amb el pagès.

Estava neguitós pensant si trobaria els actors matinals 

al mateix lloc a la tarda, tot i això no hi vaig arribar més 

d’hora del normal. Encara no baixava del cotxe i em po-

sava els prismàtics al ulls mirant el camp rost, que ja hi 

veia un cabirol pasturant al mig, i em semblava que era 

el mascle. Vaig pensar que la tocada del reclam havia fet 

feina, i aquell animalet estava allà encara que d’hora de-

fensant el seu territori davant de qualsevol competidor o 

esperant la femella que podia haver sentit al matí.

Va començar el meu primer acostament. Sort que en 

acostar-m’hi, els camps veïns em van anar tapant de la 

visió de l’animal. D’aquesta manera, voltant per darrere, 

vaig poder arribar a la punta esquerra del camp. Tenia el 

cabirol un pel llarg i menjava tranquil·lament quasi a l’altre 

costat. Va anar caminant a la mateixa distància però cap 

avall, allunyant-se encara més. El fotut del cas era que la 

llum anava minvant; havia de prendre una decisió. Aques-

ta fou acostar-m’hi com pogués. Ja em teniu fent d’indi 

rastrejador, arrossegant-me per terra, un cop vaig arribar 

a la carretera que pujava arran de camp, fins arribar a 

l’altura on creia que hi havia el cabirol. En arribar allà vaig 

començar a aixecar el cap; l’herba era alta, no veia res, 

també feia una mica d’esquena d’ase, i fins que no vaig 

estar dret del tot, no vaig veure entre herbes l’animal que 

mirava mig entravessat cap on jo era. Poca estona vaig 

estar en aixecar el rifle i prendre-l’hi les mides. L’espetec i 

l’animal desaparegut, quina emoció, l’havia tocat!

Referències i ja em teniu corrent al mig de l’herba il-

lusionat. Allà estava, encara amb el cap dret intentant es-

capar-se caminant amb les dues cames de davant, ja que 

portava el tret endarrerit que li trencava l’espinada. El vaig 

agafar i amb un altre tret el vaig ajudar a ben morir. 

Quina il·lusió en contemplar aquell animalet que mai havia 

estat motiu de la meva cacera!, al temps que sentia pena 

de veure’l ara sense vida, si més no m’hauria sentit prou 

feliç aleshores de tornar-lo a veure corrents per aquell 

camp.

Vaig anar a cercar el cotxe, vaig fer-l’hi les fotos de ri-

gor, ja fosquejant, i un cop carregat... cap a casa content 

d’haver abatut el primer cabirol del Bisaura per acosta-

ment, potser fins i tot d’Osona 

Fets de Caça: Els Ànecs D’antany
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