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El Facoquer
Aquesta zona del Senegal és un autèntic paradís pel Facoquer.
Es refugia en unes illetes amb espessa vegetació. L'accés
 a les illes es fa amb unes barques molt característiques.

La caça del facoquer es realitzarà durant dues jornades 
en què us acompanyaran autèntics guies de caça de la zona, 
els anomenats Piesteurs, i un parell de fox terriers. 
Podreu gaudir d'unes autèntiques i inoblidables 
caceres.   

MÉS INFORMACIÓ A: WWW.PESCATOURS.COM | T. 616973601 | VIATGES ONYAR -GIRONA

Preu per a 6 jornades de caça i 7 nits: 2.850 €.

Podràs caçar:
Tòrtora
Tudó
Ganga
Ànec
Facoquer

VIATGE 
DE CAÇA
SENEGAL
del 19 al 
28 de febrer
de 2016
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Editorial

SORTEIG!
Per a tots els subscriptors de la revista de caça Cinegeticat

Aprofita ara i entraràs en aquest 
espectacular sorteig* per passar una 
jornada inoblidable. 

Encara no 
t'has subscrit?

Valorat en 1.000€

El guanyador obtindrà una
cacera d'un isard selectiu 
al Pirineu Català.

No t'ho pensis! Tens temps fins 
el dia 30 de desembre de 2015!

Col·laborador:
CAZA EN LOS PIRINEOS
Contacte:
David Casillas | 653221306 |
davidcasillassunyer@gmail.com

*El sorteig es farà el dia 31 de desembre i el resultat es publicarà a tots els mitjans de Cinegeticat.

Escric aquesta editorial trist, ja que encara no fa ni mig mes 
que vaig perdre un cosí de 27 anys d’una manera totalment 
injusta i molt dura, un camió se li va tirar a sobre en un fa-
tal i maleït accident de trànsit. Ell, des de feia una setmana, 
preparava, il·lusionat, l’equip i els gossos per començar la 
temporada de caça menor, però el destí no li ho va perme-
tre. Trobaré a faltar la teva ànsia de saber més, d’aprendre 
de tot, de millorar. Trobaré a faltar les teves preguntes i 
que m’expliquis com t’ha anat la cacera, com han treballat 
els teus gossos. Guardaré com un tresor les fotos que em 
vas passar poc després de saber que emprenia l’aventura 
d’editar la revista. Volies ajudar-me, volies participar al 
meu projecte i t’encantava la idea perquè tu erets caçador 
com jo, dels que ho hem mamat des de petits a la falda dels 
nostres pares. La vida no s’entén. Sempre recordaré el teu 
somriure i estic convençut que ens guiaràs pel bosc perquè 
tinguem èxit i siguem feliços. Descansa en pau, Sergio, se-
guirem en contacte!

En aquesta edició estudiarem a fons la llebre, una espècie 
que va promoure la caça social. Als pobles, els grups de 
veïns s’unien per poder caçar l’orelluda i, així, poder por-
tar a les seves llars una mica de menjar. Caçar la llebre en 
solitari era força complicat i això va fer que els caçadors 
s’ajuntessin i que anessin millorant cacera rere cacera. Es-
tudiaven amb dedicació els moviments de la llebre i desco-
brien els passos per on havia passat i així poder-la caçar. 
Això va fer la cacera molt més exitosa.

Amb els anys, han disminuït els caçadors llebrers, proba-
blement perquè ha anat augmentant el nombre d’altres 
espècies que són més fàcils de caçar. D’aquesta manera es 
feia més senzill portar aliment a casa. Això ha fet que la 
cultura de la caça de la llebre no s’hagi divulgat gaire entre 
el col·lectiu actual i fins i tot ha apartat el caçador de llebre 
dels vedats, on alguns caps de colla del senglar els veu amb 
mals ulls i no vol que cacin per por que esverin els senglars.

Ara, però, la disminució d’algunes espècies de caça ha afa-
vorit l’afició a la caça de la llebre, ja que aquesta sembla que 
ha experimentat un creixement important en bona part de 
Catalunya. Esperem, doncs, que torni la tradició llebrera i 
que hi hagi bona harmonia entre tot el conjunt de caçadors 
de les diferents espècies. Al cap i a la fi, tots compartim una 
mateixa afició o, millor dit, una mateixa forma de vida, la 
vida del caçador!

Aprofito, també, per comentar que hi ha un tema sanitari 
important que sembla que va reapareixent i que cal tenir 
molt present, la Triquina. És de vital importància realitzar 
un control sanitari i fer anàlisis veterinàries de la Trichine-
lla spiralis a tota aquella carn de senglar que es vulgui con-
sumir. El mètode recomanat és el de digestió, pel qual cal 
agafar una mostra de més de 10 grams de la llengua, la pota 
davantera o del diafragma de l’animal. Així podrem gaudir 
de la meravellosa carn de caça amb total garantia.

Caceu i gaudiu sense prendre mal!

Eduard Melero
Director

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

Any 2003, primeres aventures cinegètiques del Sergio
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Caça news
1er aniversari
Cinegeticat

El passat 19 de setembre va ser un dia molt especial. Ci-
negeticat va celebrar el seu primer aniversari amb una 
bona colla de “cinegètics”. Malauradament, molts con-
vocats no van poder assistir-hi fí sicament per diversos 
motius, però ens van traslladar el seu suport incondi-
cional.

Gràcies companys/es, us esperem a la propera!

Una part de l’aniversari la vam passar de visita cultural 
a #Cardona, caminant pel centre històric, observant la 
meravellosa muntanya de sal i fent la visita de rigor al 
castell de Cardona, darrer baluard de la Guerra de Suc-
cessió. La segona part va ser un dinar de germanor en 
què vam gaudir de la peculiar cuina d’autor de Cal
Borrasca.

Per primera vegada i, que sigui per molts anys, es va 
donar el premi al “Cinegètic de l’any”.

Volem donar les gràcies a tots els assistents per haver 
vingut. També volem traslladar l’agraïment als subs-
criptors i als anunciants de la revista, tots sou Cinegeti-
cat i per això avancem, GRÀCIES i per molts anys!

Tècnics de Cinegeticat 
col·laboren amb el cens 
de perdiu blanca
El passat dimarts 25 d’agost, Cinegeticat va participar en un 
dels censos de perdiu blanca (Lagopus muta pirenaicus) que 
realitza el Parc Natural de l’Alt Pirineu (PNAP). Es tracta 
d’uns censos fets d’acord amb el PSB (Programa de Segui-
ment de la Biodiversitat), coordinats pel Parc Natural de l’Alt 
Pirineu i el  Servei de Biodiversitat de la Direcció General 
del Medi Natural (DGMN) amb la col·laboració del CAR (Cos 
d’Agents Rurals), la RNC (Reserva Nacional de Caça de l’Alt 
Pallars) i la XdV (Xarxa de Voluntariat).
L’objectiu d’aquests censos és saber la productivitat 
d’aquesta espècie (relació jove/adult) anual i per conèixer 
les poblacions és necessari fer aquestes batudes per poder 
comptabilitzar el nombre d’individus que hi ha. Les dades 
que se n’extreuen es poden comparar amb les dels anys ante-
riors. Quan es realitza el cens, s’intenta extreure la màxima 
informació dels aguaits realitzats com, per exemple, el lloc 
on s’han trobat, el sexe, l’edat, etc. D’aquesta manera, s’obté 
una informació molt més detallada i important.
La perdiu blanca, o nival, que viu a Catalunya, és una subes-
pècie anomenada Pirenaicus que només viu en poques zo-
nes del Pirineu i en un hàbitat molt concret i característic 
d’altures elevades, entre els 2.200 i 2.800 metres. És una es-
pècie d’origen àrtic i un clar indicador dels sistemes natu-

rals del medi alpí. Es considera protegida, catalogada com a 
molt sensible i en perill d’extinció. Això és prou important 
per tenir-la en consideració a l’hora de tenir informació
de l’evolució de les seves poblacions.   
La metodologia d’un dia de cens és realitzar una batuda en 
una zona concreta, fet que es repeteix anualment i en línia 
(distribució de les persones que fan la batuda, separades uns 
30 metres aproximadament). Pot fer-se amb o sense l’ajuda 
d’un gos. El període dels censos va entre el 15 de Juliol i l´1 
de setembre de cada any, època en què es poden distingir els 
joves de l’any de l’adult. Els resultats varien en funció de les 
condicions climàtiques.
Concretament, el dimarts 25 d’agost a la zona del pic de 
Màniga i el pic de Salòria, al TM d’Alins (Pallars Sobirà),
es van realitzar dues batudes en dues zones diferents, en 
una d’aquetes es van localitzar 5 adults (sense joves) i en l’al-
tra 4 adults més (també sense joves). Els dos equips duien 
l’ajuda d’un gos experimentat provinent de caçadors volun-

taris. Cal dir que una de les difi cultats a l’hora de censar és 
que l’hàbitat d’aquesta espècie és en zones de difí cil accés, 
això difi culta l’accés dels qui fan el cens i dels gossos. Amb 
l’obtenció d’aquestes dades i amb les d’altres sectors treba-
llats del Parc Natural es va assolir un mínim de 40 adults 
(amb la seva relació d’individus joves) que estableix  la pro-
ductivitat anual de la zona i permet comparar-la amb altres 
sectors dels Pirineus francesos i Pirineus Orientals Catalans 
(Freser-Setcases).
La biodiversitat d’espècies enriqueix el nostre patrimoni
i el respecte per aquestes ha de ser present pel benefi ci
de totes les espècies.
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Caça news Caça news
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Sóc caçadora des dels 9 anys, hi anava amb el meu pare. 
Hi vaig anar fins als 23, quan vaig fer una petita pausa 
i vaig reprendre l’afició als 26 anys.

L’any 2015, vaig entrar al grup de la xarxa social @.seticat i hi 
vaig conèixer uns caçadors increïbles. Des d’aleshores, m’in-
volucro en aquest món amb més ganes que mai.

Em sento molt orgullosa de pertànyer al grup d’adminis-
tradors, juntament amb el Xavier Rincón, el Damià Alegret 
i l’Edu Riejos, una gent fantàstica de les quatre províncies 
catalanes i tots amb moltes ganes de conèixer, saber i apren-
dre. Amb gran motivació, vam organitzar la primera trobada 
a Guardiola de Font Rubí. Vam conèixer cares noves, gent 
fantàstica, anècdotes i vam fer una tertúlia interminable so-
bre la caça.

Des del grup, tenim moltes ganes de fer coses i jo m’involu-
cro tot el que puc, juntament amb els altres administradors. 
Vam organitzar una cacera el passat dia 3 d’octubre a Lladó i 
el primer cap de setmana de desembre en farem una altra a 
Arcusa (Osca). És una feina esgotadora i que requereix molta 
dedicació perquè tot surti perfecte.

A mi, personalment, la modalitat de caça que més m’apassio-
na és la caça del senglar i, si és possible, prefereixo acompan-
yar els gossos sota la tutela dels gossers. Sento una sensació 
i un formigueig indescriptible quan puc  escoltar el seti, l’em-
pait i seguiment dels gossos que arriben als jaços i aixequen-
les preses.

Tinc també una predilecció especial pels gossos de rastre, so-
bretot de les races Grifó Blau, Gascó i Gran Blau de Gascunya 
i sento un encant especial pel creuament de Bru de Jura amb 
Gran Blau, als quals jo anomeno, amigablement, «negrets».

Em sento orgullosa d’aquesta afició, que per desgràcia
es va perdent, falten incorporacions de gent jove i,
sobretot, de dones.

El nostre col·lectiu cada dia està més mal vist per la societat, 
però al mateix temps cada cop esdevé més necessari. M’agra-
da poder contribuir, amb el meu petit granet de sorra, a fer 
gran la caça i a mantenir aquesta afició 
que m’apassiona.

Passió, dedicació i temps són els tres 
elements indispensables pels practi-
cants de la caça de la llebre amb gossos 
de rastre. Moltes vegades, el camí que ha 
fet una llebre durant l’activitat noctur-
na es fa molt difícil de comprendre. Es-
brinar fins on ha anat a reposar, sovint 
implica passar-hi moltes hores de la jor-
nada de caça. 
No és una modalitat de caça gaire este-
sa ni practicada pel col·lectiu caçador 

català, potser perquè no és una peça de 
grans dimensions, perquè no en pots 
caçar moltes en una sola jornada o per-
què s’ha de passar molt de temps fins a 
capturar-la. No se sap, l’únic que sabem 
és que aquells que la practiquen hi estan 
ben enganxats!

Biologia de l’espècie
Al nostre territori hi trobem només una 
de les tres espècies de llebres que hi ha 
a la península Ibèrica, concretament 
la llebre europea (Lepus europaeus), la 
més gran, de color grisós i marró i ven-
tre esblanqueït. El seu pes varia dels 3,5 
als 4 kg en els mascles i de 4 a 5 kg en les 
femelles. És de l’ordre dels Lagomorfs i 
la trobem repartida per tot el territori 

català, des de les muntanyes més altes 
del Pirineu, passant pel pla i les zones 
interiors, fins a la vora de la costa del 
mar Mediterrani. Hi ha zones amb més 
densitat de llebre, ja que hi ha un molt 
bon hàbitat i una bona climatologia. Es 
tracta d’aquelles zones de boscos rela-
tivament petits acompanyats de camps 
de cereal o de pastura amb presència de 
bestiar. Inexplicablement, però, a Cata-
lunya, hi ha certs indrets en què no hi 

trobem llebre. Potser és perquè no hi 
troba les característiques apropiades 
per viure-hi. A banda d’això, no hi tro-
bem gaire més explicació.
La llebre es reprodueix durant tot l’any, 
excepte els mesos més freds d’hivern. 
Cal destacar la seva superfetació, és a 
dir la capacitat que té de concebre un se-
gon fetus durant un embaràs. 
També podem observar en la llebre la 
partenogènesi, desenvolupament de 
cèl·lules sexuals femenines no fecunda-
des, i reabsorció dels embrions, desapa-
rició dels embrions implantats a l’úter. 
La gestació dura 42 dies i sol fer de 3 a 4 
cries generalment. Cria unes dues o tres 
vegades a l’any, però amb bona clima-
tologia pot arribar fins a cinc vegades a 

l’any. Els llebretons es desmamen molt 
aviat i al cap d’un mes i mig ja pesen 1 kg. 
Al cap de 3 mesos ja tenen la coloració 
de llebre adulta i acostumen a pesar 1,8 
kg aproximadament. Es pot considerar 
adulta a partir dels 9 mesos, aleshores  
acostuma a pesar uns 2,3 kg.

Les llebres són territorials i s’associen 
al terreny on viuen. A mesura que aug-
menta la qualitat de l’hàbitat, la quan-

titat d’espai que necessiten per viure és 
menor. Habitualment, durant un any, 
una llebre ocupa un territori de 300 
hectàrees. Generalment l’ús d’aquesta 
extensió de terreny és progressiu. Cada 
època de l’any, la llebre utilitza les par-
cel·les i terres que li ofereixen els millors 
recursos i les que li resulten més favora-
bles per llebres instal·lar els seus dormi-
toris. Les llebre són animals d’activitat 
nocturna, durant el dia les trobem al jaç 
molt ben amagades, però sempre alerta 
dels depredadors.
Fonamentalment s’alimenta de gramí-
nies (cereals), però aprofita els recur-
sos que li ofereix el camp durant les 
diferents estacions de l’any com fruita, 
arrels i tubercles, escorça de fruiters i 

Per Maria Serra Anglada, 
Ogassa (Girona), 27 anys.

Per Moisès Anglada i Albert Pou.
Fotos: Albert Pou.

Em sento orgullosa d’aquesta 
afició. Falten incorporacions 
de gent jove i, sobretot,
de dones.

A fons
La caça de la llebre 
al nostre territori
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Caça news | a fons

vinyes, sembres de cereal, plantes her-
bàcies tendres (gramínies i flors). Sem-
pre escull curosament l’aliment que més 
li agrada de cada parcel·la. 
Font: Ecología y gestión de la liebre.
Jesús Nadal. 2009.

La caça de la llebre amb gossos
de rastre
La caça de la llebre al rastre és la mo-
dalitat de caça menor que exemplifica 
millor la utilització de gossos rastreja-
dors més polivalents, és a dir, que han 
de saber caçar a prop, com els del conill 
i fer llargs empaits, com els del senglar. 
Al nostre territori, ple de boscos, camps 
de conreu i prats de pastura, la llebre sol 
pasturar en zones descobertes durant la 
nit i amagar-se durant el dia en zones es-
pesses i brutes. El camí que fa durant la 
nit és llarg, ple d’anades i tornades per la 
mateixa carretera. Es troba amb altres 
llebres, algun depredador l’espanta, etc. 
Això fa que el rastre que es trobi durant 
la jornada de caça sigui complicat de re-
soldre.

Caçar-la al rastre implica utilitzar gos-
sos considerats grans rastrejadors i 
solen ser de diferents races, com els “sa-
buesos” espanyols, els beagles, els blaus 
de Gascunya, els ariégeois, els gascons, 
els  “sabuesos” italians, els bruns de jura, 
l’anglofrancès, etc. i també alguns creu-
ats, que es caracteritzen per tenir un 
olfacte molt desenvolupat per extreure 
aquesta olor de terra, sobretot quan les 
condicions climatològiques són comple-
xes. Aquestes races són d’origen francès, 
anglès, italià, suís i espanyol, països de 
gran tradició de la caça de la llebre amb 
aquesta modalitat i és on, al llarg del 
temps, s’han seleccionat gossos amb 
aptituds afins al rastreig de la llebre. 
Aquí al nostre territori no coneixem cap 
raça definida, però sí gossos provinents 
de creuaments de diferents races dels 
quals també s’han sabut conservar les 
bones aptituds. 
La dedicació a fer un gos de rastre per la 
llebre implica temps i esforç. S’ha d’ini-
ciar el cadell amb jocs més fàcils, com 
la persecució de conills i posar-lo sobre 
rastre de llebre després de poques hores 
que aquesta hagi passat. És important 
també que el cadell faci les sortides al 
camp acompanyat d’un gos expert, ja 
que li facilitarà els moments complicats 
a l’hora resoldre el rastre i així prendre 
una decisió o una altra. Entre caçadors, 
no diem que un gos està fet per caçar la 
llebre a partir dels 3 o 4 anys aproxima-
dament. Durant tot aquest temps el gos 

ha estat aprenent i madurant darrere de 
rastres de llebre amb tot tipus de com-
plicacions. El gos, a cada sortida al camp, 
aprèn una cosa nova i amb la caça de la 
llebre al rastre això és molt important, ja 
que aquestes fan anades i tornades per 
la mateixa traça, corren per carreteres  
distàncies llargues, salten a un costat 
o altre del camí sense deixar rastre, etc. 
Fan que sigui complicat per qualsevol 
gos. La podem caçar amb un sol gos o 
amb canilla, en funció de les caracterís-
tiques de gos, del paratge i del gust del 
caçador, però si mirem temps enrere, 
tothom ha sentit d’algú en algun poble, 
que caçava la llebre amb un sol gos o dos. 
Avui, però, això ha canviat i ara els caça-
dors solen anar amb quatre, cinc, o més 
gossos (a l’estil francès).

El llebrer sol fer una petita colla de caça-
dors en la qual el gosser serà l’encarregat 
de conduir els gossos i els parades els de 
col·locar-se als llocs de pas de l’animal. 
Els parades hauran d’estar atents per 
escoltar els gossos, esbrinar quina és la 
direcció que pren l’animal i ser capaços 
d’intuir abans de què surti la llebre al 
pas, ja que corre sempre força avançada 
davant dels gossos. La feina del gosser 
és reconduir els gossos en cas que per-
din del rastre i avisar de la direcció que 
pren l’empait. També hi ha llebrers que 
hi van sols, però és molt més complicat, 
ja que s’haurà d’afanyar per arribar a tot 
arreu.

Durant una jornada de caça de la llebre 
al rastre, es presenten 3 fases d’acció 
de caça: el rastre de nit i acostament, 
l’aixecada o arrencada i la persecució. 
El rastre de nit és la fase que compor-
ta més paciència i experiència tant per 
part del gos com del caçador (conduc-
tor). La bona conducció del gosser és fo-
namental i l’experiència del gos és la que 
ens indicarà el rastre més bo i per tant, 
farem el bon acostament. En dies de 
bon rastre aquesta acció pot ser ràpida 
i seguida, però en dies dolents, aquesta 
serà l’única fase del dia. Els dies de bon 
rastre són aquells en què la temperatura 
del terra i l’ambient tenen la menor di-
ferència tèrmica. El gos, així, té més faci-
litat per extreure el rastre i identificar la 
direcció i proximitat de la llebre, que es 
posarà a cridar i seleccionarà una direc-
ció concreta. Quan no és així, al gos li és 
molt difícil saber distingir el rastre nou 
del vell i tot acaba amb un embolic. Hem 
de tenir clar que el rastre de nit és dife-
rent del rastre d’acostament a la llebre. 
El primer conté una olor de moltes més 
hores d’antiguitat, en canvi en el segon 
és de menys hores i per tant el poden 
resoldre molt més ràpid, suposadament.

L’aixecada de la llebre és la fase més 
ràpida però té certes complicacions, hi 
ha llebres que solen saltar del jaç molt 
abans que se’ls acostin els gossos i faci-
liten això que sigui descobert el rastre 
de sortida, però en canvi n’hi ha d’altres 
que fins que el gos no posa el morro dins 
el jaç, no es mouen i de vegades resulta 
impossible trobar-la. L’arrencada de la 
llebre sol ser explosiva, surt dispara-
da amb un salt fort i potent i deixa els 
gossos endarrere a bastants metres de 
distància. Els gossos es posaran a cridar 
efusivament i donen la veu de sortida 
de l’animal. Hi ha una regla d’ètica del 
caçador de llebre que és que “mai es tira 
a una llebre a l’aixecada, aquesta me-
reix ser empaitada i caçada a la volta”.

Per últim, la persecució és la fase que 
comprèn des de la sortida de la llebre 
del jaç fins que aquesta és abatuda o per-
duda. Aquest seguiment és molt ràpid, 
des del primer moment que surt del jaç 
fins passat un cert temps i en funció del 
camí que hagi agafat, es va tornant més 
lent. Això es deu a la distància que agafa 
la llebre respecte a els gossos, aquests 
la seguiran millor si la porten a pocs 
minuts d’avantatge o pitjor, a molta dis-
tància, en funció de les característiques 
climatològiques. Un empait de llebre es 
caracteritza per les interrupcions que 

Plànol 1.-Captures de llebre fetes durant les temporades 2012-
2013 i 2013-2014 (Font: elaboració pròpia a partir de les dades ce-
dides per les  seccions de Biodiversitat i Activitats Cinegètiques 
dels diferents serveis territorials del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya)

Plànol 2.- Captures de llebre fetes durant les temporades 2012-
2013 i 2013-2014 dividides per la superfície de cada comarca (Font: 
elaboració pròpia a partir de les dades cedides per les seccions 
de Biodiversitat i Activitats Cinegètiques dels diferents serveis 
territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació de la Generalitat de Catalunya).

Els dies de bon ras-
tre són aquells en 
què la temperatura 
del terra i l’ambient 
tenen la menor 
diferència tèrmica. Conclusions:

Aquests resultats poden indicar que:

1) En aquestes zones hi ha més densitat de llebre o 2) 
En aquestes comarques hi ha més pressió de caça so-
bre aquesta espècie. Malauradament no tenim prou 
dades per saber si és per una causa, l’altra o per totes 
dues, més enllà de les suposicions que puguem fer. 

En aquest sentit, cal dir que, majoritàriament, a la 
zona de nord-est de Catalunya i, en general, al Piri-
neu i les zones del Prepirineu, la llebre es caça amb 
gossos de rastre (en moltes zones hi ha una tradició 
molt arrelada per la caça d’aquesta espècie). En les 
zones més planes i de conreu (part de l’Alt Empor-
dà i la plana de Lleida) és més habitual que la seva 
caça sigui al salt, amb gos perdiguer o gos conillaire, 
i és, potser, més fortuïta, és a dir, que la llebre no és el 
principal objectiu de la sortida cinegètica, motiu pel 
qual es caça només si per casualitat es troba.  

Així doncs, podem dir que la llebre està present en 
gran part del territori català, fet que la fa una espè-
cie cinegètica de gran valor. 

Font: Moisès Anglada Esquerrà. Llicenciat en Cièn-
cies Ambientals. Ecotons, ordenació i gestió dels re-
cursos naturals; i Albert Pou.

hi ha durant el seguiment, ja que la lle-
bre sol agafar camins i carreteres en 
què farà perdre el rastre als gossos. Si 
aquests saben resoldre el rastre, conti-
nuarà l’empait i faran que la llebre surti 
en algun punt de parada i sigui tirada. 
En canvi, si els gossos no ho resolen, el 
rastre s’haurà perdut i la llebre s’esca-
parà. Un bon empait de llebre sol durar 
diverses hores.

En un dia de caça es poden abatre un 
parell de llebres, tot i que el més bonic 
de caçar-la és quan els gossos la saben 
treballar bé en totes les fases esmen-
tades anteriorment, fent un empait 
d’unes quantes hores. Si podem abatre 
el cap de caça serà una bona recompen-
sa pels gossos, però si no, ells també se 
sentiran satisfets per haver-la trobat i 
empaitat. 

No s’ha d’oblidar la pressió cinegètica 
que s’ocasionarà si eliminem totes les 
llebres d’una zona concreta de la mun-
tanya, així que és millor que les cacem 
repartides per la nostra àrea de caça. 
Tal com hem vist, la caça de la llebre és 
pels seus practicants més que una afi-
ció, és una passió!

Dades cinegètiques

Per poder tenir un mapa il·lustratiu de 
les zones de més i menys abundància de 
llebre a Catalunya i també per observar 
quin és la pressió cinegètica de cada 
zona, s’han recopilat les dades cinegè-
tiques de les dues últimes temporades 
(2012-2013 i 2013-2014).

Tal com mostra el plànol 1 i segons les 
dades de què es disposa, les zones on es 
cacen més llebres en nombres absoluts 
són les comarques de l’Alt Empordà (Gi-
rona) i del Segrià (Lleida), seguides del 

Ripollès, les Garrigues i l’Alt Urgell.

Si aquestes mateixes captures les divi-
dim per la superfície de cada comarca, 
en resulta el plànol 2. Aquesta és una 
dada més interessant perquè permet 
fer una comparació de les comarques. 
Així s’evita que, per exemple, es sobre-
valori una comarca determinada per 
ser més gran (més captures però més 
superfície) o se n’infravalori una altra 
per ser més petita (menys captures però 
menys superfície). 

Al plànol 2 s’observa que les zones 
amb més captures de llebre són, d’una 
banda, la plana de Lleida (Segrià, les 
Garrigues, l’Urgell i el Pla d’Urgell), i 
de l’altra, algunes comarques gironi-
nes (Ripollès, Alt i Baix Empordà i Gi-
ronès). A més, tota la franja pirinenca i 
prepirinenca oriental presenta, també, 
unes captures relativament elevades.  
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Caça news | a fons

 A quina edat vas començar a caçar i qui  te’n va ensenyar?
Vaig començar a caçar a 10 anys, amb una escopeta de balins 
que era un regal de Reis i anava empaitant quatre ocells i al-
guna merla. No puc dir que me n’ensenyés ningú en concret, a 
casa meva no hi havia cap caçador. Anava amb algú una tem-
porada, després amb un altre i de tots n’anava aprenent coses, 
era qüestió d’afi ció, preguntar i escoltar.
 Què és per tu la caça de la llebre? 
Per mi la caça de la llebre és sobretot una gran afi ció als gossos 
de rastre, sortir amb els cadells joves, veure com fan els pri-
mers clapits i viure la muntanya durant tot l’any.
 Es gestiona bé aquesta espècie cinegètica?
Què canviaries? 
Pel que fa a si es gestiona bé, la veritat es que no en tinc ni idea. 
Sobre què canviaria, la veritat és que res, la llebre es manté o 
disminueix en funció d’una sèrie de causes que no tenen res a 
veure amb la caça. Com més prolifera el senglar, menys llebres 
hi ha, com més “bruts” són els boscos, menys llebre, com men-
ys remats i bestiar, menys llebre.
 L’Ordre de vedes regula bé la caça de la llebre? 
Jo crec que està bé. Durant els primers dies de caça, se solen 
caçar llebres més joves i també femelles. Entre desembre i ge-
ner, els empaits i captures solen ser majoritàriament de mas-
cles, ja que estan més actius i també és bo aclarir-los.
 Què és el més important d’una jornada de caça de la llebre? 
La feina dels gossos.
 Quina raça de gossos utilitzes? Quants? Per què? 
Caço amb gossos creuats, també tinc algun Gascó sainton-
geois i Bernois, normalment porto de cinc a set gossos i d’edat 

Entrevista a un llebrer
Esteve Ridorsa Pagès: “El llebrer”

Vaig néixer el 21 de gener del 1952 a Arbúcies (Girona) i sem-
pre hi he viscut. Caço la llebre majoritàriament al Pirineu i 
al Montseny.

molt escalonada, des d’algun de primera temporada, que pot 
ser d’un any, fi ns algun de nou o deu anys. Per què? Bé, doncs 
perquè tinc bastants gossos i els puc anar alternant i per mi és 
la manera que no depenguin sempre del mateix. He vist massa 
vegades canilles que en aparença són bones, però quan treus 
un gos en concret poques llebres corren.
 Què caçaries si no fos la llebre?
Doncs si no pogués caçar la llebre penjaria l’escopeta i procu-
raria tenir algun gos per sentir algun empait si això fóra pos-
sible.
 Has vist augment o disminució de les poblacions?
He vist zones en què  no ha augmentat i es manté en una po-
blació bastant elevada i també llocs en què ha disminuït con-
siderablement.
L’augment l’he vist en zones on abans hi havia bastant conill i 
era molt estrany trobar-n’hi alguna.
 Suposo que has sentit a parlar de la migració de les llebres 
de muntanya cap al pla, què ens pots explicar?
Sí, n’he sentit a parlar, suposo que en èpoques de fred i seque-
dat a la muntanya és quan es desplacen a les parts baixes on 
tenen més abundància de menjar i sempre se n’hi queda algu-
na.
 Per què creus que és una modalitat poc estesa a Catalunya, 
excepte en zones concretes?
Per la difi cultat que comporta aquest tipus de cacera, reque-
reix molta dedicació per tenir uns bons gossos i que no em-
paitin cabirols, senglars o altres animals. Només dedicada 
exclusivament a la llebre hi ha poca gent. Les difi cultats, 
falta de dedicació i paciència fa que la majoria acabin tirant 

a la primera bestiola que se’ls presenta i això és el princi-
pi de la fi  d’un futur llebrer. També podríem dir que hi ha 
un gran desconeixement d’aquesta modalitat de la majoria
de caçadors. 
 Consideres important que es facin proves de treball?
Per què? 
Sí, crec que és important que es facin proves de treball de 
gossos. És una manera de veure i entendre les diferents mo-
dalitats de caça, el treball, les característiques de les diferents 
races i el treball dels gossos de rastre.
 Deus tenir una multitud d’anècdotes de caça per explicar, 
però quina és per tu la més destacable?
Doncs l’anècdota que més m’ha impactat i encara recordo, se 
m’humitegen els ulls, em va passar un dia de principis de juny, 
amb un altre company vàrem sortir molt d’hora al matí amb 
un parell de gossos i després d’un bon empait, quan van tornar 
allà on érem, un d’ells va caure aplomat com si l’hagués impac-
tat un llampec. No respirava, el cor no li bategava, el vam mou-
re de totes maneres i res de res. Quan ja ho donàvem tot per 
perdut, el meu company el va agafar per les potes del darrere, 
el va aixecar, li va donar unes quantes sacsejades, i en deixar-
lo a terra el gos va començar a reaccionar en un moment com 
si no li hagués passat res. La sorpresa, però, va ser la reacció de 
l’altre gos, de seguida va anar a llepar-lo, movia la cua de tan 
content com estava. De seguida es va llançar sobre el seu com-
pany tot content i gemegant, el llepava i anava saltant com si 
volgués jugar.
 Què li diries a algú que té ganes de començar a caçar la lle-
bre? 
Li diria que es carregui de paciència, que no pensi amb les lle-
bres que pot caçar, el més important d’aquesta modalitat és 
gaudir de la feina dels gossos, els rastres, empaits i les mil i 
una fetes que fa la llebre per desempallegar-se dels gossos. 
 És compatible la caça de la llebre amb altres tipus de caça 
dins d’un mateix vedat?
És totalment compatible.
 Vols afegir alguna cosa? 
Sí, voldria dir que alguns caçadors del senglar haurien de 
deixar tant egoisme, ja que tant a ells com als que ens dedi-
quem a la llebre, ens uneix la passió per la caça amb gossos de 
rastre. M’agrada que això es gaudeixi. Els que teniu gossos els 
cuideu i entreneu i sabeu molt bé el que costa moltes vegades 
llevar els senglars dels jaços quan els gossos de la llebre fan 
petja o l’empaiten, no marxen, estan a l’aguait i si es mouen 
no és per anar gaire lluny. Tot això, els que viviu els gossos ho 
sabeu, però la majoria de gent que fan parada, personalment 
m’he sentit malament moltes vegades, diuen “ens fan fora els 
senglars”, “ho esbarrien tot”, com a gossers i caçadors us dema-
naria posar una mica d’ordre en aquest sentit, l’afi ció que ens 
uneix és la mateixa, siguin conillers, becaders o llebrers.

Història de l’espècie
Actualment trobem encara masies, carrers, punts de la mun-
tanya, etc. que conserven el nom d’aquesta espècie, sempre 
contrastant la presència d’aquest animal pel nostre territori 
de temps ençà, com per exemple Can Llebre (a Sadernes), Coll 
de la Llebre (a Igualada), Puig de la Llebre (a Sant Pere de Ri-
bes), Castell Llebre (a Oliana), Can Pau Llebre (a Sant Joan de 
les Abadesses), Carrer de la Llebre (a Girona), Pas de la Llebre 
(Abella de la Conca), Torre Llebreta (a Malla) i molts més. 

També hi ha diverses llegendes sobre la llebre a Catalunya. Hi 
ha escrits que daten del segle XVI, fet que la fa pròpia, present 
i endèmica del nostre territori des de fa molts anys, aquí us 
deixo algun exemple:

En el mite del comte Arnau, la llegenda aglutina diferents na-
rracions arrelades al Ripollès: “el Mal Caçador, condemnat a 
vagar indefi nidament amb els seus gossos per haver sortit de 
l’església, en el moment de la consagració, darrere d’una lle-
bre”.

El cavaller Ferran, molt conegut a la Cerdanya, que “abandonà 
la missa per perseguir una llebre blanca, i l’escolà li digué: “De-
tureu-vos i adoreu Déu”, i ell contestà: “Ni que m’ho demanés 
Déu no em deturo”.

Els caçadors del rei, que “van passar-se més d’una mesada sen-
se caçar res i cap al tard de la vigília de Corpus Cristi van veure 
una llebre blanca, grossa com un isard, i, afanyosos de caçar-la 
perquè el rei estigués content, no van anar a dormir ni respec-
taren la santedat de la festa”.

La llebre també ha jugat un paper en les supersticions, sem-
pre remuntant-nos en temps passats. En algunes regions es 
creia que el fet de llançar una pedra contra el cos d’una llebre 
portava bona sort, mentre que trobar-se una llebre al matí 
durant el mes de maig portava mala sort. Les cendres de pèl 
de llebre protegien suposadament del dolor i les malalties. La 
llebre ha sigut símbol de desig sexual (especialment durant 
l’edat romana) o del dimoni (durant l’edat mitjana dels països 
cristians). En alguns països, la llebre és l’origen de la tradició 
de la llebre de Pasqua. 

Hi ha diverses llegendes sobre 
la llebre a Catalunya. Hi ha 
escrits que daten del segle XVI, 
fet que la fa pròpia, present i 
endèmica del nostre territori 
des de fa molts anys.
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Salut
Animal Per Santiago Lavín, Oscar Cabezón, Roser Velarde

i Joaquim Castella.
Imatges: Servei d’Ecopatología de Fauna Salvatge (SEFaS)

Triquinosi

La triquinosi és una malaltia parasitària que pot afectar tant 
l’home com a nombroses espècies d’animals, principalment 
mamífers, domèstics o salvatges. La produeixen diferents 
espècies de nematodes, uns cucs intestinals de forma rodo-
na que pertanyen al gènere Trichinella. Les larves d’aquest 
gènere desenvolupen totes les etapes del seu cicle biològic 
dins del cos del mateix hoste i posseeixen especificitat cap 
al teixit muscular estriat, especialment cap aquell on hi ha 
més activitat com els pilars del diafragma, els masseters, els 
intercostals i els linguals, entre d’altres. Els principals hostes 
reservoris del paràsit són animals domèstics com el gos, el 
gat i el porc i els salvatges com el senglar, la guineu, el llop, 
etc. Tant en l’home com en animals, la triquinosi es considera 
una malaltia emergent en l’àmbit mundial. 
 Dins del gènere Trichinella s’han identificat diverses es-
pècies. Ara per ara, a Catalunya, s’han descrit dos cicles, el 
domèstic i el salvatge, o selvàtic. El cicle domèstic es presen-
ta, principalment, en porcs i rosegadors, però, ocasionalment 
també es poden infestar els gossos, els gats i els homes. La 
T. spiralis és l’agent etiològic principal de la triquinosi do-
mèstica, el més freqüent en casos de triquinosi humana i el 
més patogen. De totes maneres pot afectar també animals 
salvatges. Pel que fa al cicle selvàtic, hi intervenen carnívors 
de vida lliure i el senglar. En aquest cas és T. britovi l’agent 
etiològic de la triquinosi selvàtica més comuna a Europa. Les 
dues espècies circulants T. spiralis i T. britovi es troben àm-
pliament distribuïdes en el nostre medi i, malgrat la separa-
ció dels dos cicles, aquests paràsits es poden transmetre de 
l’entorn salvatge al domèstic i a l’inrevés. Recentment, s’ha 
detectat per primera vegada a Catalunya i Espanya una nova 
espècie anomenada T. pseudospiralis en el senglar.
 El cicle del paràsit s’inicia quan un hoste ingereix mús-
cul d’un reservori que conté larves. Aquestes s’alliberen en 
poques hores en els processos digestius i passen per diver-
ses fases fins que tornen a aparèixer novament larves que 
penetren en les fibres musculars estriades i les comença 
a envoltar una càpsula que es forma a partir de la fibra 
muscular. La larva creix ràpidament, passats 30 dies fa de 

Els principals hostes reser-
voris del paràsit són animals 
domèstics com el gos, el gat i 
el porc i els salvatges com el 
senglar, la guineu, el llop, etc.

El període d’incubació pot va-
riar entre 5 i 45 dies, en funció 
del  nombre de paràsits infec-
tants ingerits. 

important entre el cicle selvàtic i els humans. A la Península 
Ibèrica, es calcula que la prevalença de triquina en el senglar 
se situa al voltant 2 o 3 casos cada 1.000 exemplars. A Cata-
lunya, a diferència del que passa amb el porc domèstic d’en-
greix, en el qual no s’ha detectat cap cas de triquinosi des de 
1999, existeix la sensació que la detecció de casos en senglars 
abatuts en caceres va en augment. Malgrat això, actualment 
no es disposa de dades fidedignes que permetin comprovar 
aquesta apreciació. D’altra banda, sembla que les prevalen-
ces en el senglar varien àmpliament en funció de la zona. 
 La guineu (Vulpes vulpes) és el principal reservori de T. 
britovi al sud i al centre d’Europa, però també pot participar 
en el cicle de T. spiralis. Tot i que es poden trobar guineus 
infectades per Trichinella sp. per sota dels 400-500 metres 
d’altitud, la triquinosi selvàtica és més prevalent en les gui-
neus que viuen per sobre d’aquesta altitud, ja que hi ha una 
interferència humana menor amb el cicle selvàtic de la tri-
quinosi. La determinació de la presència de Trichinella sp. en 
la guineu té la finalitat d’avaluar la prevalença de la infecció 
en la fauna salvatge i el risc d’introducció que suposa per 
als animals de renda. La guineu és un dels sentinelles d’elec-
ció per a la investigació epidemiològica del cicle selvàtic de 
Trichinella sp., ja que és el reservori de T. britovi al nostre 
ecosistema, ocupa una posició elevada en la cadena alimen-
tària, té comportament depredador, caníbal i carronyer i les 
poblacions tenen distribució contínua i densitats elevades. 
L’any 2010, investigadors del Servei d’Ecopatologia de Fauna 
Salvatge (SEFaS) de la facultat de de Veterinària de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, juntament amb personal 
del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 
van realitzar un estudi de la infestació per Trichinella sp. de 
guineus  capturades a Catalunya entre els anys 1998 i 2007. 
Es van analitzar mostres de 1.319 guineus que provenien de 
36 comarques de Catalunya. En quatre d’aquestes mostres es 
va detectar la presència de Trichinella sp., fet que representa 
una prevalença del 0,3%.
 En l’home, la principal font d’infestació és el consum de 
carn o de productes càrnics crus o insuficientment cuinats 
procedents d’animals infestats. Totes les espècies de Trichi-
nella descrites són patògenes per a l’home i existeix una sus-
ceptibilitat universal a la infestació. El període d’incubació 
pot variar entre 5 i 45 dies, en funció del  nombre de paràsits 
infestants ingerits. En general, però, els símptomes sistemà-
tics acostumen a aparèixer de 8 a 15 dies després del consum 
de carn infestada. Les manifestacions clíniques són molt va-
riables en funció de la sensibilitat de l’individu, del seu estat 
immunitari i de la quantitat de larves ingerides. Es pot ma-
nifestar com una infestació asimptomàtica o, a vegades, fins 
i tot, pot presentar un quadre mèdic greu amb complicacions 
neurològiques i cardiològiques que poden conduir a la mort.  
 Els primers símptomes poden aparèixer entre els 3 i 5 
dies després de la ingestió i es pot presentar un quadre de 
gastroenteritis amb dolor abdominal, nàusees, vòmits i dia-
rrees. Es pot tractar d’un quadre molt vague que a vegades 
pot passar inadvertit a causa de la seva fugacitat i la poca 
intensitat dels símptomes. L’aparició sobtada de molèsties 
i dolors musculars, edema a les parpelles i febre són signes 
primerencs característics i comuns. La mortalitat sol ser in-
ferior a l’ 1%, encara que pot arribar fins al 35% si no es fa 
una diagnosi i un tractament ràpid. A Espanya, la triquinosi 
humana és una malaltia de declaració obligatòria. Cal dir, a 
banda de tot això, que no s’ha descrit la transmissió entre 
persones.  

 A Catalunya, fins avui, els casos de triquinosi declarats 
en humans són escassos. L’últim brot que va afectar quatre 
persones es va produir l’any 2006 a causa del consum de carn 
de senglar. Des d’aleshores, no se n’ha tornat a declarar cap 
altre brot. Alguns casos anteriors s’havien originat pel con-
sum de carn de senglar o de productes elaborats amb la seva 
carn. Es tractava d’una carn procedent, bàsicament, de cace-
res sense control sanitari. 
 La triquinosi, com s’ha dit més amunt, és una malaltia 
de declaració obligatòria a Espanya segons el Reial Decret 
617/2007, de 16 de maig, segons el qual s’estableix la llista de 
les malalties dels animals de declaració obligatòria i se’n 
regula la notificació. És una malaltia contemplada, també, 
dins el Plan Nacional de  Vigilancia Sanitaria en Fauna Sil-
vestre, en el qual s’indica que la vigilància es realitzarà des 
de l Departament de Salut Pública. El Reglament (UE) núm. 

2075/2005 de la Comissió, de 5 de desembre de 2005, estableix 
que és responsabilitat dels estats membres reduir el risc que 
arribi carn de senglar amb triquina al consumidor final. Per 
tal d’avaluar els canvis en la prevalença de triquina, el Regla-
ment recull la importància de la vigilància periòdica del porc 
domèstic, el cavall, el senglar i la guineu, els resultats de la 
qual s’han de notificar mitjançant un informe anual d’acord 
amb la Directiva 2003/99/CE del Parlament Europeu i del 
Consell, de 17 de novembre de 2003.
 Malgrat que quan la carn de senglar va destinada a l’au-
toconsum no és obligatòria la inspecció veterinària ni l’anàli-
si de triquina, el caçador, per protegir la salut de les persones 
que consumeixen aquesta carn (principalment familiars i 
amics), hauria de sol·licitar a un veterinari una inspecció i 
una anàlisi de triquina per descartar qualsevol risc de con-
traure la malaltia. Aquesta inspecció i anàlisi són obliga-
tòries quan la carn va destinada a la comercialització. Tal 
com indica l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària en 
un apartat de consells de seguretat alimentària per a caça-
dors, les carns no inspeccionades per un veterinari i, en es-
pecial, si no s’ha realitzat la prova de detecció de triquina no 
s’haurien de considerar aptes per al consum. D’aquesta ma-
nera, quan es tracta d’autoconsum, l’administració catalana 
fa recaure tota la responsabilitat en els caçadors i deixa clar 
què hauria de fer-se. 
 Per poder detectar la triquina en el senglar és necessa-
ri realitzar una anàlisi de mostres de teixit muscular. Exis-
teixen dos mètodes per dur a terme la detecció. Aquests són 
els següents: 

- Mètode per compressió: les mostres es comprimeixen en-
tre dues plaques de vidre i s’observen al microscopi els quists 
amb larves. Aquest mètode, cada dia menys utilitzat, no és 
aconsellable, ja que quan la parasitació és baixa pot no ser 

detectada i donar, doncs, com a resultat un fals negatiu. Tam-
bé passarà desapercebuda si es tracta d’una infestació per T. 

Figura 2. Secció histològica de múscul esquelètic tenyida amb hema-
toxilina i eosina. S’observa la dilatació de la cèl·lula muscular amb una 
larva enquistada de Trichinella sp.

Figura 1. Trichinella sp. (fletxa) enquistada en una cèl·lula muscular 
en una mostra de diafragma analitzada per compressió. Les puntes de 
la fletxa delimiten la cèl·lula muscular (cèl·lula nodrissa) distesa pel 
paràsit.  ilatació de la cèl·lula muscular amb una larva enquistada de 
Trichinella sp.

0,8 a 1 mm de llargada i es comença a enrotllar a dins de la 
cèl·lula. La calcificació comença entre els 6 i els 9 mesos, 
però la larva pot viure a l’interior durant alguns anys (es 
coneixen casos en què hi ha estat fins a 24 anys). Als quists 
(figures 1 i 2), les larves no es desenvolupen, han d’espe-
rar que el teixit muscular sigui ingerit per un altre hoste. 
Cal dir, també, que la T. pseudoespiralis no forma quists.  
El porc senglar (Sus scrofa) és un reservori important de T. 
spiralis i, en menys proporció, de T. britovi i és l’enllaç més 
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seudospiralis, ja que no forma quists. Les mostres que s’han 
de dur al veterinari si s’usa aquest mètode són sis trossos, un 
de cada pilar del diafragma i recollits en la zona de transició 
entre la zona muscular i la tendinosa, de la mida d’una ave-
llana. És a dir, n’hi ha d’haver un dels músculs masseters, un 
de la base de la llengua, un dels intercostals i un dels músculs 
de la part distal de la cama (Figura 3).

- Digestió artifi cial: es tracta del mètode més fi able i l’obliga-
tori en els establiments de manipulació de caça. En aquest 
cas, la mostra ha de ser d’un mínim de 20 g d’un dels tres llocs 
següents: els pilars del diafragma, la llengua o la part distal 
de l’extremitat anterior.

La congelació pot inactivar el paràsit, però s’ha de tenir en 
compte que no totes les espècies de triquina són igual de 
sensibles a la congelació. La T. britovi, per exemple, és més 
resistent. Pel que fa a les altres espècies, la inactivació mi-
tjançant la congelació es pot aconseguir a partir de dife-
rents combinacions de temperatura i de temps en funció 
del gruix de la peça. Es pot inactivar, per exemple, a partir 
dels −15 ºC si mantenim un mínim de 20 dies una carn amb 
un gruix inferior a 15 cm. Es necessitaran fi ns a 30 dies per 
carns amb un gruix superior a 50 cm. La cocció és més se-
gura, ja que inactiva el paràsit, però ens hem d’assegurar 
que la temperatura al centre de la peça de carn arribi fi ns 
als 77ºC durant un mínim de 30 minuts. S’ha de recordar, 
també, que la saladura i la dessecació no inactiven el paràsit. 

Tal com estan evolucionant les poblacions d’ungulats sal-
vatges a Catalunya, algunes de les quals no paren de créixer, 
com és el cas del senglar, el cabirol i el cérvol, l’Administració 
s’haurà de plantar i imposar l’obligatorietat de la inspecció 
sanitària per a l’autoconsum com ho fan ja algunes comu-
nitats autònomes. A més, els vedats que tinguin la intenció 
de comercialitzar les peces que s’hi abaten han de tenir en 
el seu Pla Tècnic de Gestió Cinegètica un programa sanitari 
que servirà per avalar l’estat de salut dels animals que s’hi 
abaten i completar, així, el primer examen que té l’obligació 

de realitzar la persona amb formació en matèria de sanitat i 
higiene de carn de caça. 

Actualment, el SEFaS està realitzant un estudi de triquinosi 
en el senglar als espais gestionats per societats de caçadors 
federades de les províncies de Barcelona i Girona fi nançat 
per les delegacions territorials de la Federació Catalana de 
Caça de Barcelona i Girona. La fi nalitat de l’estudi és saber la 
prevalença de la malaltia en el senglar, determinar les espè-
cies de triquina que circulen, avaluar el risc per a les perso-
nes que consumeixen carn de senglar i establir mesures per 
al seu control.
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Salut animal

L’Administració s’haurà de 
plantar i imposar l’obligato-
rietat de la inspecció sanitària 
per a l’autoconsum.
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Modalitats
de caça
Per Daniel Camacho Mejias
(text i fotos)
Tècnic Superior en Gestió i Organització 
dels Recursos Naturals i Paisatgístics

En aquesta nova secció anomenada “Modalitats de caça” par-
larem de modalitats tradicionals, ancestrals i diferents i de di-
verses metodologies de caça de les diferents espècies cinegèti-
ques que hi ha representades en tot el territori català.

L’ànec a la lluna
Modalitat de caça tradicional que es practica a la zona del
Delta de l’Ebre.

El patrimoni natural del Delta de l’Ebre fa singulars les seves 
gents. La seva manera de viure, l’agricultura, la fauna i les ma-
neres de gestionar el medi en són un clar exemple. En aquest 
article intentarem que ens expliquin com gestionen l’aprofi -
tament cinegètic, que és una de les seves principals riqueses.

L’ànec a la lluna és una modalitat tradicional i típica que ha 
anat passant de generació a generació. L’han fet una caça di-
ferent, peculiar i adaptada al medi i a les espècies aquàtiques 
presents al Delta de l’Ebre.

Les poblacions emmarcades dins els límits establerts com el 
Parc Natural del Delta de l’Ebre són Amposta, Sant Jaume d’en-
veja, Els Muntells, el Poble Nou, Sant Carles de la Ràpita, La-
cava, Jesús i Maria, L’Aldea, Ampolla i Camarles. Dins d’aquest 
territori hi trobem fi nques social i també fi nques particulars.

Avui visitem unes tines situades a Amposta, a Valera i 
al Montanyés.

Les maneres tradicional de caçar ànecs al Delta són al pas o 
Les maneres tradicional de caçar ànecs al Delta són al pas 

El lloc des d’on es caça tradi-
cionalment al Delta s’anome-
na tina i es pot caçar de mane-
ra individual o doblada amb 
dues tines en el mateix lloc.

Les formes tradicionals de caçar ànecs al Delta són al pas o 
a l’espera amb reclams vius o artifi cials. El lloc des d’on es 
caça tradicionalment al Delta s’anomena tina i es pot caçar 
de manera individual o doblada amb dues tines en el mateix 
lloc. 

La tina és un cilindre de formigó d’1,5 m de fondària i entre 
1,20 i 1,50 m d’amplada que es posa una mica per sobre del 
nivell del terra. Per no ser vist pels ànecs, és important po-
sar uns sacs per tapar la teva pròpia ombra a l’aigua i també 
deixar arrecerada la tina per tal que no hi toqui el vent, ja 
que fa molt fred a dins la tina i és molt dur d’aguantar tota 
la nit!

El lloc òptim per caçar és un arrosar que no estigui aixafat, 
on hi quedi el rostoll de l’arròs, i en què hi hagi un nivell 
òptim d’aigua, (entre 15/30 cm). S’hi posen reclams vius i/o 
artifi cials. Al principi de campanya se n’hi han de posar 
molts (vius i artifi cials). Ja cap a fi nals de temporada es re-
dueix el nombre de reclams, es posen femelles de cant curt i 
les de cant llarg se substitueixen per mascles.

Pel que fa a la gestió i organització del lloc per fer-lo atrac-
tiu, és adient cebar la zona propera a les tines. Es ceba amb 
diferents productes durant la setmana anterior a la tirada 
(segons disponibilitat i època de l’any) blat de moro trencat, 
sorgo, blat, ordi i brisa (pell i llavors del raïm negre).
La gent del Delta comenta que la millor escopeta per caçar
ànecs és una semi-automàtica calibre 12 o 20, d’entre 67 i 71 

La gent del Delta comenta que 
la millor escopeta per caçar 
ànecs és una semi-automàtica 
calibre 12 o 20, d’entre 67 i 71 
centímetres de canó i polixoc 
de 3 o 4 estrelles.

centímetres de canó i polixoc de 3 o 4 estrelles. La munició 
emprada és de 34 o 36 g i número de perdigó entre el  5 i el 7.
Els amics del Delta ens expliquen que el millor moment per 
caçar l’ànec al Delta és quan hi ha períodes de fredorades, 
ventades de Mestral o Ponent i si pot ser que hi hagi un cel 
ennuvolat en blanc o enteranyinat, per una qüestió de tenir 
una bona visibilitat. Per norma general, les millors llunes per 
caçar són la primera i l’última, la primera perquè els ànecs 
no estan caçats i hi ha molts individus joves i l’última perquè 
els ànecs ja estan aparellats o busquen parella i es descuiden 
més en els seus afers amorosos.
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Les espècies aquàtiques que es poden caçar són les següents: 

Ànec coll-verd (Anas platyrhynchos), xibec (Nett a rufi na), 
xarxet (Anas crecca), ànec piulador (Anas penelope), morell 
cap roig (Aythya ferina), ànec cua-llarg o cua de jonc, (Anas 
acuta), griset, ànec d’aigua gros, roncaire, ascle o roncador 
(Anas strepera), morell de plomall o porró monyut (Aythya 
fuligula), xarrasclet (Anas querquedula), becadell comú (Ga-
llinago gallinago), polla d’aigua (Gallinula clhoropus)
i fotja, o fotja vulgar (Fulica atra).

Per a l’ànec griset (Anas strepera), el període hàbil de caça és 
el comprès entre el segon diumenge d’octubre (dia 11) i
el primer diumenge de febrer (dia 7), ambdós inclosos.
Per a la fredeluga (Vanellus vanellus), el període hàbil és el 
comprès entre el segon diumenge d’octubre (dia
11) i el tercer diumenge de gener (dia 17), ambdós inclosos.
El període hàbil de caça de la fotja (Fulica atra) és entre el 
segon diumenge d’octubre (dia 11) i el segon
diumenge de febrer (dia 14), ambdós inclosos.

El període hàbil de caça de l’ànec coll verd (Anas platyrhyn-
cos) i del becadell comú (Gallinago gallinago) és
entre el segon diumenge d’octubre (dia 11) i el primer diumen-
ge de març (dia 6), ambdós inclosos.
La resta d’espècies es poden caçar des de l’11 d’octubre al 7 
de febrer. Quan hi ha temporal o vent de dalt, es dóna un 
permís excepcional que s’envia a cada societat mitjançant 
correu electrònic. Aquest permís autoritza la caça de l’ànec 
des que es pon el sol fi ns 2 hores després (la prima). La caça a 
la lluna es practica quan hi ha lluna plena, es caça tota la nit i 
consta de 4 dies estipulats per la Federació de Caça de Terres 
de l’Ebre. També hi ha 4 dies l’any que es caça “a la fosca, o 
prima llarga”, entre una lluna i l’altra. Entre l’aigua i el rostoll.

Per més informació podeu contactar amb els Serveis Terri-
torials d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural a les Terres de l’Ebre:
Plaça Alfons XII, 7
Tortosa
sstt terresebre@gencat.cat
977442116
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La reserva

Ha arribat el temps de tardor. La calor 
estival dóna pas als matins freds i hu-
mits. Els camps brillen banyats per la 
rosada i el bestiar desprèn bafarades 
com si fossin de fum quan respira. Els 
colors verds lluminosos dels boscos es 
transformen en tota la gamma de grocs 
i els camins es cobreixen de fulles se-
ques. Finalment, ha arribat l’hora de 
sortir a caçar.
El Joan s’ha llevat ben d’hora. De fet, no 
ha dormit gaire. Ha estat donant voltes 
al llit pensant en el seu esperat dia de 
caça. Té un permís per fer un acosta-
ment a una femella de cabirol i no pot 
dissimular la il·lusió i els nervis que té.
Ho té tot preparat i endreçat. El per-
mís, la llicència de caça, la guia del rifl e, 
l’assegurança, la targeta de l’àrea priva-
da de caça… Tot al dia, tot pagat i tot a 
punt.
El veí del Joan, el Pere, també s’ha llevat 
i remena els calaixos tot buscant el seu 
permís per caçar un isard a la Reserva 
Nacional que hi ha a la zona més alta de 
la comarca. Finalment, troba els papers 
i els posa en un sobre, juntament amb 
la llicència de caça, l’assegurança, la 
guia del rifl e, etc. Tot pagat i tot a punt.
Molt lluny d’allà, el Manel obre el male-
ter del cotxe per introduir-hi un parell 
de cistells i unes bosses amb menjar i 
begudes que va comprar ahir al super-
mercat del barri. Es treu la cartera de la 
butxaca i mira si hi porta el carnet de 
conduir i el DNI, no li cal res més per 
fer de boletaire. Bé, sí el ganivet! De la 
cartera, en treu bona part dels diners 
que hi ha, no els necessitarà perquè ja 
ho porta tot de casa. Fa pujar el gos al 
cotxe i engega cap al Pirineu.
El sol ja comença a despuntar a l’horit-
zó irregular que dibuixen les muntan-
yes. La fresca matinal fa rajar els mocs 
al nostre amic Joan, que està amagat 
entre les mates de boix mentre espera 
que surti el seu cabirol del bosc.
Molt més amunt, el Pere es frega les 

mans per fer passar el fred mentre se-
gueix els passos del guarda que el guia 
pels corriols sinuosos de la muntanya. 
Tots dos esbufeguen i suen. Els isards 
viuen als llocs més alts i inaccessibles i 
cal pujar les costes empinades.
El Joan, des del seu amagatall, sent una 
fressa que ve del bosc i agafa el rifl e, el 
posa ben recolzat sobre de la motxilla i 
apunta cap on ha sentit les passes. Els 
batecs del cor s’acceleren. Per fi  l’espera 
dóna els seus fruits i intueix que aviat 
se li presentarà el seu cabirol a una 
distància prou adient per efectuar el 
tret mortal. Les passes cada cop són 
més properes i el Joan aguanta la res-
piració. De la foscor del bosc espès surt 
un personatge amb un cistell acompan-

yat d’un gosset de raça desconeguda. 
El Joan, decebut, abaixa el rifl e i, entre 
renecs, abandona el seu amagatall dels 
boixos.

El Pere i el guarda fa estona que tenen 
un escamot d’isards a pocs centenars de 
metres, enfi lats en un cingle. Se’ls mi-
ren amb els prismàtics per veure quin 
d’ells pot ser abatut tenint en compte 
que es tracta d’un permís d’isard selec-
tiu. Hi ha un mascle jove amb les ban-
yes molt juntes i poc desenvolupades. 
El guarda decideix que aquell animal 
serà el seu objectiu. Amagant-se entre 
els rocs i els pins vells, els dos homes es 
van acostant a l’escamot fi ns que fi nal-
ment arriben a una distància prou pro-
pera per garantir un bon tret. El Pere, 
fet un sac de nervis, recolza el rifl e en 
una roca on ha posat prèviament la 
motxilla. Apunta al mascle selectiu i es 
prepara per disparar. De sobte, sent la 

veu del guarda que crida esverat. Li diu 
que no tiri, que més enllà hi ha un grup 
de persones amb motxilla que pugen 
cap al cim de la serra i pot ser perillós. 

Relats de tardor

El Pere, atònit, observa com aquells ex-
cursionistes cridaires espanten l’esca-
mot d’isards i esguerren la cacera.
El sol apareix entre els núvols i escal-
fa una mica la terra humida. Ja és mig 
matí i alguns homes estan parlant i be-
vent a la barra del bar del poble. En una 
taula, esmorzant un bon assortit d’em-
botits de la zona i pa amb tomàquet, hi 
ha el Joan, el Pere i el guarda. El Joan, 
amb evidents signes d’estar emprenyat, 
relata la seva cacera estroncada per 
l’aparició d’un boletaire. Per acabar-ho 
d’arrodonir, just abans de pujar al cotxe 
per tornar al poble, s’ha trobat amb un 
parell de ciclistes que l’han increpat 
per dur una arma. Li han dit de tot i ell 
ha hagut d’abaixar el cap i esperar que 
aquells esportistes passessin de llarg. 
Per la seva banda, tant el Pere com el 
guarda tampoc semblaven gens con-
tents amb l’experiència de la muntan-

ya. Hauran de buscar una altra data per 
tornar a intentar-ho i creuar els dits tot 
esperant tenir la sort de no trobar-se 
la serra plena de turistes amb motxilla 

cridant com salvatges per sentir l’eco 
de les valls fondes.
Mentre la conversa i l’esmorzar s’anava 
animant, l’amo del local assenyala cap 
al carrer i diu:
—Mireu, ja baixen els que ens han de 
treure de la misèria...
Tothom mira cap a fora. Passen els ci-
clistes, passa el cotxe amb el boletaire, 
el gos i el cistell curull de bolets, passen 
un parell de cotxes carregats d’excur-
sionistes riallers i motxilles de colors. 
No para ningú al poble. Bé, tan sols 
para un dels cotxes i en baixa una dona 
per llençar una bossa d’escombraries al 
contenidor del davant del bar mentre 
mira els homes que hi ha dins el local 
amb una cara inexpressiva, com si no 
hagués vist res.
El homes tornen als seus llocs. Un silen-
ci aclaparador envaeix el local. Final-
ment, se sent la veu del guarda: —Algú 

s’atreveix a comparar el que us gasteu 
els caçadors per gaudir de la vostra afi -
ció amb el que els ha costat a aquesta 
gent venir a fer la seva activitat?

 

Per Daniel Olivera (text i fotos) 
Guarda de Reserva de caça
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Rastrejant  
la genètica!

Per Albert Pou Vilaró/Redacció
Enginyer Tècnic Forestal
“Cada gos té la seva personalitat, però la genètica 
de la raça és el màxim patró” (Imatges: Albert Pou Vilaró).

Origen: Francès.

Ariégeois

“Si tenim una bona base genètica, s’ha 
de conservar amb una selecció severa. 
Si no és així, s’ha de tenir molta cura 
perquè estem a prop d’un punt de rup-
tura”
Ariégeois: L’origen d’aquesta raça és 
més aviat vague, el comte Elías de 
Vezins va escriure al registre de les pro-
ves d’equips del club Gaston Phoebus, 
les primeres realitzades arreu del món, 
en aquest cas a França, a La Bastide de 
Sérou (Ariège) entre el 1910 i 1912, la se-
güent afirmació: “El gos Ariégeois pro-
vé del creuament entre la raça Gascon, 
o Saintongeois, i els Briquettes de l’Ariè-
ge ben seleccionats. Un gos produït de 
mitja sang, o demi sang, anomenat gos 
de tall, o chien coupé, que es va distin-
gir des de l’inici per les seves qualitats 
excepcionals per a la caça de la llebre i 
de la qual els caçadors francesos es van 
afanyar a perfeccionar la reproducció 
per, a poc a poc, fixar-la i fer, així, una 

Per què tens un gos de raça i no un gos creuat?
He caçat amb molts gossos, creuats i de raça, i si m’he que-
dat amb els gossos de raça és perquè les característiques 
que tenen són molt semblants entre ells i es manifesten 
en l’acció de caça. Penso que un equip ha de tenir un equi-
libri entre els gossos que el componen, és lògic pensar que 
no podem posar al mateix equip un gos molt ràpid i un de 
molt lent. Per això, els gossos de raça et donen allò que 
tothom busca, donen per igual la veu del rastre, tenen el 
mateix tipus de nas, cacen a una distància semblant, etc. A 
més, a l’hora de buscar qualitats caçadores amb els gossos, 
amb les races en tenim moltes d’assegurades. Amb aquests 
tenim la garantia que la seva descendència tindrà les ma-
teixes característiques que els progenitors. Si no són de 
raça ens la juguem a una sola carta. D’una descendència 
d’un gos de raça, pràcticament tots cacen. Poden tenir més 
o menys qualitats, però cacen. En canvi, en gossos creuats, 
algun caça i els altres, com s’acostuma a dir, ja es veurà. To-
thom que obté un gos de rastre creuat, el primer que dema-
na és de quina raça és per tal de saber les característiques 

de la raça de la qual prové i, així, remetent-nos als orígens 
de les races ja creades i treballades, saber com entenen la 
caça.

Com vas conèixer aquesta raça?
La vaig conèixer gràcies al meu pare, Jordi Pou, que sempre 
ha estat un gran coneixedor de les qualitats dels animals 
de raça. L’any 1996 ja caçàvem la llebre, però ens faltava 
una homogeneïtat amb els gossos i vam interessar-nos per 
les races més favorables per la caça de la llebre. Vam veure 
que hi havia races franceses amb un potencial molt elevat 
per aquest tipus de caça i, després de buscar informació, 
vam anar a veure proves de treball a França. Finalment, 
ens vam posar en contacte amb criadors d’allà. 

Per què has triat l’Ariégeois?
Perquè considero que és una de les millors races per caçar 
la llebre. Hi ha unes característiques molt bones agrupa-
des en aquesta raça de gos concret i aquest les manifes-
ta amb tota la seva esplendor. Té elegància, bona veu, 

Sabies què...? 
L’Ariégeois és una raça 
de nova creació, fruit 
dels creuaments entre 
un gos briquet del país 
i races pures de gossos 
d’ordre.

selecció intel·ligent. Les característiques típiques d’aquesta nova família, van for-
mar una raça que va prendre el nom de la regió de l’Ariège”.

L’any 1969, a França, només hi havia tres cadellades registrades. Aquesta xifra va 
créixer fins a 321 el 1992, fet que va significar, suposadament, l’existència de 1.439 
individus.

El començament va ser molt difícil perquè la sang del Briquet dominava i s’hi 
mantenien les característiques d’un stop molt marcat i una manca de talla evi-
dent. A mesura que la selecció va avançar, l’stop es va convertir en el que la norma 
de l’estàndard exigeix. Pel que fa a la talla, va passar de menys de 50 cm a més de 
60 cm en un determinat individu. Ara passa al contrari, però no obstant això, en 
el transcurs de la construcció de l’espècie, aquesta característica es va retrobar. 
En conclusió, s’ha de mantenir una mida d’uns 56 - 58 cm, seguir disminuint l’stop 
i evitar orelles gaire llargues. A més, cal no oblidar que des del primer estàndard 
creat el 1908  i en tots els següents es mencionava que l’animal “no ha de tenir gens 
d’arrugues ni papada”. Actualment, hi ha un canvi en les dimensions, els exem-
plars mascles han de fer entre 52 i 50 cm i les femelles entre 50 i 56 cm. L’estàndard 
actual, fet per la FCI (Fédération Cynologique Internationale) va ser fet el gener 
de 1996. 

Els individus de la raça estan en un augment molt significatiu, ja que aquesta 
combina les qualitats d’un gos aixecador com és el Briquet i d’un gos d’ordre en 

Albert Pou Vilaró
35 anys i fill de Tona (Osona)

És amant dels gossos de caça, especialment els de rastre. És 
un apassionat de la caça de la llebre i per ell, la caça és veure 
com cacen els gossos. Té la raça Ariégeois des de fa 15 anys i 
els primers exemplars els va adquirir l’any 2000, provinents 
d’un caçador i criador de França que va guanyar la copa de 
França sobre llebre durant uns quants anys. Després va anar 
ampliant la canilla amb descendents de la mateixa línia, fins 
a arribar als 6 exemplars que té avui. Caça la llebre al Prepi-
rineu i al Pirineu.

ser líder com el Gascunya o Saintonge. A causa dels seus orígens, poden 
ser caçats fàcilment amb dos o tres individus d’Ariégeois o amb el mateix 
nombre de gossos que altres races.

Es tracta d’un gos que pot caçar tant amb escopeta com ser un gos d’equip 
per la caça a força, o chasse à courre. És un excel·lent buscador, busca els 
rastres de la nit als terrenys difícils o a les branques i de seguida que nota 
els primers símptomes de rastre, dóna la veu. Va augmentant el ritme gra-
dualment a mesura que s’acosta al jaç i després es manté constant en l’em-
pait. En la recerca, demostra un gran esperit d’iniciativa i lideratge, sense 
afectar sempre  la seva aplicació. Domina en les fases difícils i importants 
de la cacera, en moments de fracàs i escapada forlongé. S’especialitza en 
la dificultat i funciona amb força rapidesa. Quan s’utilitza per a la caça 
major, el coratge li permet mantenir l’animal a ratlla el temps suficient. 
Ho fa encara que ell no vagi a atacar.

(Text: Club du Bleu du Gascogne, Gascon Saintongeois e Ariégeois.)

L’entrevista
del mes
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desxifra molt bé els rastres, li agrada molt la llebre, té bon 
caràcter a la gossera, etc. Per mi, veure i sentir un empait 
de llebre amb Ariégeios ho és tot, no em fa falta res més!

Podries descriure la manera que tenen de caçar?
S’aplanen amb el cos allargat i estiren el cap endavant, amb 
un moviment de cua ràpid i nerviós, mostren molt bé per 
on ha passat la llebre. El més bonic és veure com després 
d’olorar el terra, aixequen el cap i corren fent un bon gra-
pat de metres seguits amb un crit llarg i fort. S’expressen 
molt bé i mostren a la perfecció el camí que ha fet l’animal. 
Saben resoldre de manera ràpida una sortida d’un camp 
ple de rastres de la nit. És fantàstic veure com agafen una 
carretera i fan 200 metres seguits corrent i cridant. A més, 
sempre van junts amb l’equip. Tenen la tenacitat de perdu-
rar molt temps en una pèrdua complicada durant l’empait, 
poden estar mitja hora sense dir res i en cinc minuts tor-
nen a tenir la llebre davant el nas. És un gos d’equip, a qui 
agrada ajudar els altres i també que l’ajudin.

Com milloraries, si poguessis, la genètica dels teus gos-
sos?
Amb exemplars dels quals s’hagi comprovat el seu bon tre-
ball i la bona morfologia. Per exemple, si tinc gossos que 
treballen molt el rastre i no solucionen res, els faig criar 
amb un que sigui de rastre més calent. Passa el mateix 
amb la morfologia, si em falta talla de gossos, els faig criar 
amb un gos més alt i gros. Sempre acabes coneixent algú 
que té la mateixa raça que tu, però amb alguna caracte-
rística una mica diferent. Tots cacen, però amb petites di-
ferències destacables que fan que siguin els progenitors de 
futures generacions.

A quina edat i com inicies els cadells?
No sóc d’iniciar els cadells gaire d’hora, tot i que crec en 
la importància que un gos aprengui coses de jove. Primer 

cal que gaudeixin de ser cadells i després ja treballarem. 
Normalment als 9 o 10 mesos els ensenyo el primer conill 
i ja veig que de seguida mostren molt interès per l’olor i 
la presa en moviment. Els ho repeteixo algun altre dia i 
ja està. A partir d’aquí, me’ls emporto al bosc amb l’equip 
perquè els ensenyin a posar el nas a terra i els portin fins 
un jaç de llebre. Si poden veure la llebre, millor i si no, ja 
tenen l’olor fresca al davant. Ja està, a còpia de sortir al 
bosc ja van experimentant.

Com ha de ser el teu equip de gossos ideal?
Ha de ser compacte, cal que els gossos s’ajudin entre ells i 
que tinguin diferents potencials cada un. Han de ser inte-
l·ligents, ràpids, incansables, etc. Un equip que tingui ver-
satilitat de qualitats i que se’n surti en moments difícils de 
rastre. Pel que fa el nombre de gossos, m’agrada sentir una 
bona música, però sis gossos ja està prou bé, és una bona 
xifra per defensar-se amb rapidesa davant de la ràpida i 
astuta llebre. He tingut, també, l ’ocasió de caçar amb un 
equip de dos gossos i també m’ha anat molt bé també. Amb 
més gossos es guanya velocitat, un factor important per la 
caça de la llebre, però no determinant, ja que la insistència 
i les ganes de treballar només es mostra de manera indi-
vidual. A més, no per tenir un equip ràpid s’assegura un 
seguiment de la llebre durant més temps, només el bon nas 
i el  cap dels gossos és el que determina que la facin córrer 
més temps.

Creus que han d’anar lligades la morfologia i la qualitat 
de caça del gos?
Sí, sempre! Tot i que és difícil tenir els dos aspectes junts 
si tens pocs gossos. De totes maneres, si un gos està ben 
fet morfològicament, tindrà millors qualitats a l’hora de 
caçar. Si té uns bons aploms a les potes, una esquena rec-
ta, una disposició bona del cap i el coll, etc., el gos podrà 
córrer, caminar, saltar, etc. perfectament i no cansar-se ni 

patir dolors en pocs anys. A banda d’això, els gossos entren 
molt per la vista, és a dir, que a tots ens agrada tenir gossos 
bonics estèticament. Tots hem sentit a dir “ostres quin gos 
més guapo” i la resposta acostuma a ser “Sí, però no caça 
bé”. Això és precisament el que no vull, a casa meva vull 
gossos que siguin guapos i que cacin.

Em pots dir alguns defectes i algunes virtuts de la raça?
Jo diria que com a defecte, l ’Ariégeois, a vegades, trepitja 
massa el rastre, li agrada olorar fins l’últim peu d’on ha 
passat la llebre. Sempre dic que si la llebre dóna un tomb 
a l’arbre, aquest gos també ho farà, mentre que d’altres 
passen de llarg i avancen més metres ràpidament. Com a 
virtut, destacaria la finesa de nas, és extremament bona, 
li costa molt perdre un rastre tan fi com el de la llebre. Sap 
treure l’olor en aquells dies en què és més complicat de sen-
tir-la i acaba trobant la llebre al migdia d’un dia de calor. 
És ràpid i li agrada molt caçar en grup.

Ets d’alguna associació, club, federació, etc.?
Si és així, en què et beneficia?
Sí, sóc soci del Club Espanyol del Blau de Gascunya, Gasco 
Saintongeois i Ariégeois i soci de la FACCC. Em mantenen 
informat de les races, fan divulgació, editen articles tèc-
nics, fan proves de treball i morfològiques. El fet de ser-ne 
soci també em permet conèixer gent, jutges… i també inter-
canviar opinions. Fan créixer la raça i la caça!

Si haguessis de triar una altra raça, quina tindries
i per què?
És difícil de dir perquè per mi l’Ariégeois té la màxima ex-
pressió en la caça de la llebre, però també me n’agraden 
d’altres. Potser per la seva velocitat, astúcia i intel·ligèn-
cia, triaria els Anglofrances de petite venérie. Són diferents 
dels Ariégeois, però caçant la llebre ho fan molt bé, també. 
Si no, també m’agradaria un Petit Blau de Gascunya, un Pe-
tit Gascó Saintongeois, un Briquet griffon vendéen, etc.

Vols afegir alguna cosa?
Sí, gràcies! Si us agrada realment el rastre, la caça de la lle-
bre requereix una passió, dedicació i constància. Tot això 
és dur i difícil, però si es treballa bé, crec que és la caça més 
bonica que hi ha. Necessites uns gossos polivalents, han 
de saber fer totes les fases ben fetes, si en falla una, ja no es 
pot completar l’acció de caça. Veure el treball dels gossos 
davant teu i endinsar-se en un empait que pot durar hores 
és la recompensa de la bona selecció de la raça i del bon 
ensinistrament dels gossos.

És especialista en la caça de
la llebre al rastre, les seves
aptituds són molt bones per
desenvolupar-se davant de 
difí cils rastres

Rastrejant la genètica | L’entrevista del mes
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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 als cadells i fer córrer els gossos 
adults. Disposem de més de 1400 has. i 
estem oberts tot l’any menys Nadal i Cap 
d’Any! Serracanya és molt més que un vedat 
intensiu, a Serracanya el caçador troba 
tot allò que necessita:

- Camp de tir al Plat de sempre: 17 plats a 2’5€
- Camp de tir al Plat Nou: 25 plats a 5€
- Zones de caça individuals o en grups.

- “Ojeos a la carta”
- Recorregut de caça: 6€

- Classes particulars o en grup de tir impartides per         
Marcelo Clavero.

- Camp de tir amb arc: amb movioles, nòria, dianes 
volumètriques, tir al plat amb arc,... a un preu de 15 € 

per persona i dia per usar les instal·lacions.
- PAINT-BALL (boles de pintures): disposem de tot l’equip 
necessari i de diferents escenaris per realitzar l’activitat.

Opció A: Partida + esmorzar per 30 €
Opció B: 2 Partides + esmorzar + Dinar per 50€

- Poblat Medieval: Un escenari espectacular enmig del 
bosc, amb serveis de l’època i destinat a grups que 

vulguin passar una bona estona o una estada més llarga i 
viure com es feia abans, recreant-se en la història! El 

lloguer del camp és de 5€ per jugador i dia.
- AIR SOFT: en diferents escenaris, una aventura 

inoblidable. El lloguer de l’escenari 
és de 5 € per jugador i dia.

- Despedides de solters/es, Festes d’aniversari, Dinars 
Familiars, Allotjament...

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

Fem el servei a la carta perquè quedis satisfet!

{

{
PREU DE LES PECES

Perdiu 9’95€
Conill 10’00€
Faisà 12’00€
Guatlla (depèn de quantitats, de 1’32€ a 2’10€)
Colom 2’50€

SERRACANYA.COM

SOLSONA

BARCELONA

CARDONA

MONTMAJOR

L’ESPUNYOLA

BERGA

C-26

SERRACANYA

Obert a partir de les 7.30 h del matí
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

2 ESCENARIS 
ESPECTACULARS 
AL BELL MIG
DE LA NATURA...

...ON ES POT VIURE 
COM ABANS I ON 
LA IMAGINACIÓ 
NO TÉ LÍMITS.

IDEAL PER A GRUPS I PER PASSAR
UNA ESTADA DIFERENT!

DEMANA INFORMACIÓ I ELABORA
LA TEVA PRÒPIA AVENTURA.

7 de novembre de 2015 7 peces + esmorzar 75€
8 de novembre de 2015 7 peces + esmorzar 75€
5 de desembre de 2015 7 peces + esmorzar 75€
6 de desembre de 2015 7 peces + esmorzar 75€
16 de gener de 2016 7 peces + esmorzar 75€
17 de gener de 2016 7 peces + esmorzar 75€
13 de febrer de 2016 7 peces + esmorzar 75€
14 de febrer de 2016 7 peces + esmorzar 75€
5 de març de 2016 10 peces + esmorzar + dinar + sorpresa 110€
6 de març de 2016 10 peces + esmorzar + dinar + sorpresa 110€
19 de març de 2016 10 peces + esmorzar + dinar + sorpresa 110€
20 de març de 2016 10 peces + esmorzar + dinar + sorpresa 110€

CALENDARI ENGEGADES GENERALS - TEMPORADA 2015-2016
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Memòries
d’un becader

Per Rafael Sierra.
Becader apassionat i amb experiència.

Evolució de la caça de la becada

Capítol

Ja fa quasi 42 anys que vaig començar la meva activitat en 
el món de la caça. Aleshores jo en tenia 17. Va ser els anys 
1974-1975 la primera temporada de caça que em vaig iniciar 
en la caça menor. En aquella època no hi havia ni els porcs 
senglars ni els cabirols que tenim actualment. La meva moti-
vació era la caça de la perdiu amb gos de mostra, molt abun-
dant en aquella època. Hi havia ramats de perdius a qual-
sevol lloc cultivat. Això passava aleshores a tots els pobles 
de les comarques del Vallès Oriental i Occidental. Recordo 
també que els boscos estaven nets, ja que aleshores encara 
s’aprofi taven els recursos forestals per fer costals de llenya 
per als forns de pa i carbonet per cuinar a les llars. 

Em vénen records d’aquella primera temporada quan caça-
va perdius amb un company. Caminant per la vora d’un 
camp d’alfals el gos, de sobte, es va aturar i vaig pensar, —
Aquí tenim la perdiu, company! Tot seguit es va aixecar un
ocell molt estrany que mai havia vist. Li vaig disparar un 
tret, el vaig abatre i el gos me’l va portar. Vaig quedar mera-
vellat amb l’aspecte d’aquell ocell amb aquell bec tan llarg, 
el color de les seves plomes i la llargada de les seves ales.
De seguida vaig pensar que era l’ocell del qual parlaven els 
caçadors grans del poble, una becada. Treballant per defensar 

els becaders 
i el reconeixement 

social dels caçadors.

Club Esportiu Becaders  Catalunya
Plaça Josep Umbert Rosas, nº1
08182 Sant Feliu de Codines

info@becaders.com

www.becaders.com

MAÑERO
Ronda Zamenhof, 24 | 08208 Sabadell

maneroconstructors.com | info@maneroconstructors.com
T.937 45 15 80

En arribar a casa vaig anar a ensenyar-li al Pere Santacreu, el veí 
que sempre m’explicava coses de cacera i de les espècies de caça. 
Es va alegrar moltíssim de veure la becada, em preguntava com 
havia estat, a quin lloc l’havia trobada, quina reacció havia tin-
gut el gos... Em va confi rmar que, efectivament, es tractava d’una 
becada i vam estar una bona estona parlant dels costums i com-
portament d’aquestes aus. Em va comentar que vénen de Rússia 
quan allà hi fa fred i passen l’hivern pels boscos i rierols de la co-
marca, em va dir també que si no tens un bon gos que les trobi, 
no les pots veure. Va comentar que el tret a la becada no és gaire 
difí cil, que fan uns forats a terra per alimentar-se de cucs i que 
surten al vespre. Em va explicar un munt d’històries i anècdotes 

de la becada que jo, com sempre que parlo amb caçadors veterans 
amb més experiència i coneixements, vaig escoltar captivat i amb 
molta atenció. 

Aquell ocell va despertar en mi molta curiositat. Des d’aleshores i 
fi ns avui, a banda de buscar becades pels boscos amb el meu gos, 
em vaig dedicar a cercar informació d’aquell ocell desconegut en 
llibres especialitzats en caça, enciclopèdies, revistes de caça, etc. 
Aleshores no teníem internet. Encara avui m’apassiona tot el que 
té relació amb la caça de la becada i procuro informar-me i estar 
al dia de totes les publicacions que es refereixen a aquest ocell. 

Patrocinat per:
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L’objectiu
Galeria de fotos dels subscriptors !

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

A veure si s’animen els caçadors
de caça menor a enviar-nos
les seves aventures!

Cacera conjunta entre 
St. Miquel de Campmajor, 
Mieres i Santa Pau

Colla els Companys, de Llagostera

La Colla Astronautes ens 
envia aquesta foto del 
verro de 130kg caçat pel 
novell Joan de 14 anys!

L’Abel ens envia aquest espectacular verro Verro de l’Abel

Impressionant cérvol 
abatut pel Félix de la mà 
de Cotos Mas a Catalunya

L’Àngel satisfet
el primer dia
darrera la llebre

En Joan Ribalta 
amb un cabirol 
del Solsonès

En Pep ha inaugurat 
el seu marcador 
gràcies a la colla 
de Montesquiu. 
Com diu el Quim 
Masferrer: 
Sou molt bona gent!

El Manel amb
el doblet fet
als Prats de Rei

L’Aniol ens envia aquesta espectacular jornada de la Colla de les Guilleries



Cinegeticat34 35Cinegeticat

Doctor
calibre

El món dels 7 mm
Aquest calibre fou desenvolupat per Paul Mauser l’any 1892 i es convertí en un 
mite en el món del disseny dels cartutxos metàl·lics moderns amb pólvora sense 
fum. El calibre Màuser, també anomenat 7 mm, va ser utilitzat com a calibre mili-
tar en molts països, entre aquests s’hi uneix, l’any 1893, Espanya on es va anomenar 
Màuser espanyol o 7x57 Màuser.

Com a anècdota de l’ús del 7 mm a l’exèrcit espanyol, hi ha els fets ocorreguts 
durant la guerra de Cuba. Es diu que els espanyols, armats amb aquest calibre, 
van poder mantenir a ratlla l’exèrcit americà tot i tenir menys efectius. L’exèrcit 
espanyol disposava d’un nombre d’homes que oscil·lava entre 500 i 700, mentre 
que l’americà, en tenia de 6.000 a 10.000. Tant va ser així que els americans es van 
plantejar aleshores substituir les armes que feien servir, que eren encara de pól-
vora negra, dels calibres 45-70 Gov. i 44-40 W i molt menys efectives, per armes del 
calibre .30-06 Springfi eld. A partir d’aquest moment, en primera ofensiva al Cerro 
de San Juan, els americans van poder derrotar els espanyols a totes les colònies 
del Carib i el Pacífi c i és així com van perdre aquelles preuades perles d’ultramar.

 
Tot i que el calibre original fa molts anys que ha deixat d’ésser un calibre mili-
tar, les moltes i diferents innovacions desenvolupades a partir d’aquest, han fet 
que s’hagi creat una gran família de calibres i armes molt coneguda i famosa tant 
per les seves bones prestacions balístiques com per la seva efi càcia. És avui un 
referent en el món de la caça, el militar i l’esportiu, tant en calibres europeus en 
mm com en polzades. Es tracta d’un calibre, doncs, encara molt utilitzat en molts 
d’aquests camps. Malgrat això, cal dir, també, que s’usa en molts confl ictes armats 
de molts països arreu del món i, malauradament, de manera molt freqüent.  

Amb la gran varietat d’armes amb què es 
disparen els cartutxos d’aquests calibres, 
converteixen aquesta família en una
de les gammes més completes tant en
l’àmbit militar com el civil.

El calibre Màuser, també anomenat 7 mm, 
va ser utilitzat com a calibre militar en 
molts països. El 1893 s’hi uneix Espanya.

Dins d’aquesta família, hi trobem els populars calibres .270 Winchester; 7x65 R; 
.280 Remington; 7mm Remington Màgnum; 30-30 Winchester; .308 Winchester, 
que va ser usat per l’OTAN fi ns l’any 1954; 7,62x54 R, calibre usat durant la Revolu-
ció Russa, al Pacte de Varsovia i, també, en  altres països comunistes; 7,62x39; 30 R 
Blaser; el 30-06 Springfi eld; .300 Winchester Màgnum; .303 British; 7,92 i molts 
d’altres que fan d’aquesta una de les famílies més grans i famoses dels calibres 
entre 7 i 8 mm. Tot això, amb la gran varietat d’armes amb  què es disparen els 
cartutxos d’aquests calibres, converteixen aquesta família en una de les gammes 
més completes tant en l’àmbit militar com el civil.

Blaser

Mannlicher

En articles anteriors, ja s’ha parlat d’algun d’aquests models. En aquesta ocasió, do-
narem el protagonisme al popular 7mm Remington Màgnum. Fou llançat al mer-
cat pel fabricant americà Remington l’any 1962  per als seus rifl es de forrellat de la 
sèrie 700. Molts altres fabricants d’armes l’adoptaren també per les seves un cop 
vistes les seves extraordinàries prestacions, el seu gran coefi cient balístic, la seva 
velocitat i precisió i altres característiques com la seva contundència.

Cal destacar, d’entre les bones propietats que té, el fet que és capaç d’abatre peces 
de caça de tots tipus de pes, inclosos algun dels 5 grans i també exemplars de la 
fauna mitjana i gran de tots els continents. Per la mida del calibre, que és més 
aviat petit, es poden abatre els exemplars a distàncies considerables i amb l’ex-

Per Ricard Marquès
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tensa i variada gamma de punta  i pesos produïts per tots els 
fabricants que abasteixen el mercat.

A Europa és molt habitual de veure en batudes de senglars i 
cérvols i en els països nòrdics, fi ns i tot, en la  de l’ant, que és 
el cerví més gran que existeix. Alguns dels exemplars poden 
arribar als 400 kg i poden tenir una distància de 4 metres 
entre extrems de banya. En continents com l’americà, és alta-
ment versàtil i popular per la caça de molts tipus de cérvols, 
la dels grans marrans, o ovelles de les Rocalloses, la d’alguns 
ants i algun exemplar d’ós bru americà a les zones fredes. 
Àfrica també ofereix per aquest calibre una inesgotable 
gamma de possibilitats, des de la caça de facoquers; gaseles; 
antílops de tots tipus i mides, fi ns i tot el gran cudú; equins 
com zebres i nyus i, també, grans felins d’extrema perillosi-
tat. Tot això demostra que és un calibre amb un alt grau de 
fi abilitat i en el qual es pot confi ar.

Per les seves bones propietats i coefi cient balístic, igual que 
altres de la família dels 7mm, el calibre mostra una bona re-
lació entre el pes i el diàmetre de la punta. El fet de ser un 
projectil molt estilitzat, molt més llarg que ample, fa que voli 
molt bé i tingui molta precisió. Això aporta, també, un gran 
poder de penetració, fet que ajuda a obtenir sempre un bon 
resultat que gràcies a la gran efi càcia de tret i evita, així, el 
patiment dels animals. Un factor que s’ha de tenir en comp-
te, i que normalment té a veure amb l’experiència de cada 
caçador, és el tipus de punta a escollir per a cada tipus d’ani-
mal. Com que hi ha una immensa gamma de puntes i pesos, 
no sempre se sap la més adequada. En aquests casos, el més 
adequat és deixar-se aconsellar pels armers i els caçadors del 

lloc, que normalment ens aconsellaran sobre quin podem 
usar. El fet de ser un calibre molt popular i amb molts anys 
d’implantació fa menys problemàtic el desplaçament cap al 
lloc de caça amb un mitjà de transport que presenti difi cul-
tats per portar munició carregada, o el fet de no dur la sufi -
cient munició i en falti per acabar la cacera.

 
Cal tenir present els calibres permesos a cada país pel tipus 
de caça que hi ha. S’ha d’estar al cas de  la reglamentació es-
pecífi ca que es marca en cada un dels països abans d’endin-
sar-nos en aquest món. És important tenir en compte aquest 
fet perquè és possible que un calibre permès en un país per a 
un determinat tipus d’animals, en un altre no ho sigui. Nor-
malment quan es caça en continents i països no habituals i 
diferents del nostre, és molt normal fer-ho a través d’agència 
o companyia de caça i aquestes acostumen a informar del 
tipus d’arma adequada per a cada cas. Fins i tot, faciliten el 
lloguer d’armes per evitar els complicats tràmits de trasllat 
d’ armes i possibles problemes de pèrdua, avaria, trasllat de 
munició, etc. Per tant, i a fi  d’evitar sorpreses en llocs amb 
idiomes i costums diferents, recomano valorar i aprofi tar les 
facilitats que existeixen per a l’ocasió. Com que normalment 
hi anem per gaudir, no cal complicar-se si ho podem evitar.

Un factor que s’ha de tenir
en compte, és el tipus de punta
a escollir per a cada tipus
d’animal.
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Passeig de Gràcia,2-1ª Planta
08007- Barcelona
Mòvil: 648.015.187
Fax: +934840863

Agent Exclusiu d’Assegurances
Nº CO46839391167X
e-mail: m.picanyol@agentes.catalanaoccidente.com

TOT TIPUS D’ASSEGURANCES:

COTOS
CAÇADORS
GOSSOS
TOT TIPUS D’ANIMALS
EMPRESES
GRANGES
COTXES

MOTOS
TRACTORS
LLARS
OFICINES
RESPONSABILITAT CIVIL
COMUNITAT DE VEÏNS
ETC...

30% DE DESCOMPTE EN L’ASSEGURANÇA 
PER ESPARRECADES DE GOSSOS DEL SENGLAR

Si contractes l'assegurança
del vehicle abans del 31 de 
desembre tindràs la cobertura 
per accident amb Espècies 
Cinegètiques

TOTALMENT GRATUÏTA
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Escola de gos

Preparació per
la nova temporada
de caça 
En aquest article tractarem el tema de la preparació dels gos-
sos per a la nova temporada de caça.

S’ha de tenir en compte, per començar, l’estat en què es troba 
el gos. Al principi ho farem a poc a poc. És bo fer sortides al 
camp per la caça salvatge, s’hi pot anar a primera hora del 
matí i fer una sortida curta, més o menys d’un parell hores. 
Quan comença a fer calor, s’han de recollir els gossos. S’ha 
d’anar molt amb compte amb els cops de calor quan els gos-
sos són dins del vehicle. Cal donar aigua fresca als animals 
per evitar la deshidratació. Es pot, també, sortir a última 
hora de la tarda per evitar, així, els cops de calor.

S’haurien de poder oferir als cadells força hores de caça sal-
vatge, tantes com sigui possible. Si s’opta per caça de granja, 
aquesta ha de ser de molt bona qualitat i, si es pot, millor de 
perdiu que de guatlla. S’ha de procurar entrar sempre amb 
el vent de cara per intentar, així, que el gos pugui recollir bé 
les emanacions. S’haurà d’observar com el nostre gos de caça 
es va desenvolupant en les emanacions de la caça que dugui 
per davant.

Personalment, no sóc partidari d’abusar de crits i xiulets 
cada vegada que el gos s’allunyi o el perdem de vista. Si evi-
tem això, evitarem també que l’animal desenvolupi així mals 
hàbits i farem que pugui estar més pendent de la caça. S’ha 
de deixar que vagi desenvolupant el seu instint de caça en els 
paràmetres de la seva raça. Cal, també, reforçar el cobrament 

i fer un recordatori dels comandos ja obtinguts. És necessari 
ensenyar una bona mostra i una bona guia.
A banda de tot això, intentarem reforçar la musculatura de 
l’animal sense forçar-lo gaire. És convenient dur un sobre de 
sucre amb aigua per si al gos li ve una baixada de glucosa i 
es desmaia. Pel que fa a l’indret de caça, cal que sigui en llocs 
alts i amb ombres. Si es té en compte que amb la calor els 

ocells se situen a prop de fonts, rius i petits estancs d’aigua, 
observarem més com l’animal remunta les emanacions i ras-
tres i no farem tant cas de la manera com caça. És aconsella-
ble anar canviant de lloc durant les jornades de caça i anar 
combinant terrenys nets amb boscosos.  Vull aclarir que els 

meus consells es basen en la meva experiència de caça. Ara 
bé, les coses poden canviar quan el nostre gos jove caça en la 
mitja veda, per exemple. És evident que la caça del gos pot 
evolucionar en el futur. Al principi, per les altes temperatu-
res i la poca adaptació a la caça el gos es pot mostrar molt 
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S’haurien de poder oferir
als cadells força hores de caça
salvatge, tantes com sigui
possible. Si s’opta per caça
de granja, aquesta ha de ser
de molt bona qualitat i, si es 
pot, millor de perdiu que
de guatlla. 

Per Miquel Benítez
Caçador i ensinistrador de gossos de caça
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A la talaia
Bordó i  Prima
Tot falconer és coneixedor d’aquests vocables, herència 
d’una època d’esplendor. No hi ha cap so que aixequi més 
l’ànim al falconer que aquest. Picarols, cascavells, “cascabe-
les”, “cascabillo”, “sonaja”… Tots són sinònims, en català i en 
castellà, d’uns elements que a la falconeria, i per antics, no 
han deixat de tenir l’esperit ben viu.

Aquests dos elements musicals, tenen la seva pròpia perso-
nalitat i to, el bordó produeix un so greu i la prima, un d’agut. 
Aquesta diferència melòdica és perfecta perquè el sentit 
humà de l’oïda pugui localitzar l’ocell de falconeria.

A l’Edat Mitjana, època daurada de la falconeria, la parella 
de cascavells i l’experiència de la seva professió, eren els ele-
ments que servien per localitzar els ocells. Aquell astor que 
sortia a perseguir una perdiu, empès per una força elèctri-
ca i davant la bravesa d’una presa que l’obligava a esprémer 
tota la seva velocitat... El vol fi nalitzava fora de la vista del 
falconer i començava la recerca del preuat astor, només la 
dringadissa era la delatora de la posició de l’ocell enmig d’un 
mar d’herba.

Avui dia, que la tecnologia envaeix tots els racons de la nos-
tra vida, la falconeria no n’ha quedat fora. Quan som davant 
la pèrdua o la recerca  d’un ocell de falconeria, la telemetria 
o el radio-tracking (ràdio localització) és un aliat molt impor-
tant.

Els ocells de falconeria, especialment durant el primer any 
d’ensinistrament, corren el risc de perdre’s. És un fet molt 
típic en els falcons joves que s’inicien en els primers vols lliu-
res. 

El cel i la mar tenen moltíssimes similituds. En el primer es 
formen corrents a diferents altures i és aquí on, empesos 
pel fenomen de les tèrmiques (columnes d’aire calent ascen-
dent), els falcons novells comencen a escalar el cel en pro 
dels núvols. Quan arriben força amunt, troben corrents d’ai-
re que els empenyen contra la seva voluntat, lluny del seu 
falconer. Com que tenen la musculatura encara dèbil, no dis-
posen de la força sufi cient per tornar.

Aquests ocells arriben a fer moltíssims kilòmetres, s’han 
donat casos de falcons que s’han perdut de vista al Vallès 
Oriental i, més tard, han estat recuperats a França. Aquests 
casos demostren que les anelles identifi catives, com les ane-
lles amb el telèfon gravat que podem trobar al mercat d’in-
ternet, són un element imprescindible quan es tracta de fer
tornar a casa els nostres ocells.  

Es diu que el preu de la independència de Castella va ser un 
astor. Aleshores, què no donaria un mestre falconer de l’Edat 
Mitjana per poder fer servir el nostre emissor-receptor? 
Avui dia no hi ha cap excusa per no fer servir els equips de 
telemetria, ni  per no fer servir almenys un cascavell acom-
panyant l’emissor.

Una tinença responsable dels nostres ocells passa per po-
sar-los tots els elements necessaris. Així evitem que el nostre 
bé més preuat pateixi algun accident fora del nostre abast. 
Una curosa tinença i un ensinistrament ben dirigit implica 
l’esforç d’adquirir un sistema de ràdio localització.

Tanmateix, també hem de procurar tenir la pràctica sufi -
cient en el maneig d’aquests elements tècnics, ja que, donat 
el cas, en el moment de perdre de vista el nostre jove pupil, 
tot seran presses i nervis. Si durant la temporada de vol ens 
apleguem amb els companys de vols o societats amb l’excusa 
d’esmorzar i fem pràctiques al camp, tot rutllarà molt millor. 

Una salutació i bons vols, germà falconer.   

Per Carlos Ros
Membre de la junta directiva de la societat de falconeria
“Cetreria del siglo XXI” i “Delegat de falconeria 
a la territorial de Barcelona de la Federació de caça”

Una tinença responsable dels 
nostres ocells passa per po-
sar-los tots els elements neces-
saris. Així evitem que el nostre 
bé més preuat pateixi algun 
accident fora del nostre abast. 
Una curosa tinença i un ensi-
nistrament ben dirigit implica 
l’esforç d’adquirir un sistema 
de ràdio localització.
 

La telemetria o el radio-
tracking (ràdio localització)
és un aliat molt important.

inexpert, però de ben segur que a mitjan novembre i en un 
terreny humit amb una vegetació diferent, el gos mostrarà 
més mentalitat de caça. No ens hem de desil·lusionar amb  
el nostre jove gos, ja que segur que ens sorprendrà amb el 
seu recorregut de caça i la distància olfactiva quan agafi  una 
emanació amb una peça de caça.
Aquestes dates, doncs, són bones simplement per fer que 
els gossos creixin forts i musculats i també perquè toquin 
la màxima caça salvatge. Cal tenir paciència i esperar com es 
desenvolupa com a gos de caça i segur que després d’això ens 
omplirà de bonics moments durant les properes jornades de 
caça. Desitjo haver ajudat amb aquest article o haver recor-
dat, si més no, el que molts ja sabeu.

En els pròxims articles podreu veure amb detall les reac-
cions de la caça salvatge.

Una forta abraçada a tothom. 

Al principi, per les altes tem-
peratures i la poca adaptació 
a la caça el gos es pot mostrar 
molt inexpert.

Coto intensivo
Sogaña

- Sueltas de codorniz individual o grupos
- Sueltas de perdiz roja

- Sueltas de faisán
- Tiradas de palomas

- Sueltas de conejo de monte
- Ojeos de perdiz por grupos a su medida

Servicio de restaurante
- Almuerzos y menús para cazadores

         Información:
        Tel. bar 973 400 428 - 973 400 002
           Tel. móvil 608 938 077
           cotointensivosoganya@gmail.com

VALL-LLEBRERA
A 1 h de Barcelona
A 30’ de Lleida
A 1,45 h de Zaragoza
A 1,30 h de Tarragona
A 1 h de Andorra

Coto intensivoCoto intensivoCoto intensivoCoto intensivoCoto intensivoCoto intensivo



Cinegeticat42 43Cinegeticat

Des de dinsDes de dins

Entrevista 
al caçador

Què és per tu la caça? 
Per mi la caça és una forma de vida, són 365 dies lligats amb 
la natura, la fauna i els companys. 
És també un dels pocs llocs on s’ajunta gent molt diversa, 
d’edats, ideologies, etc. diferents. Llàstima que el sector fe-
mení hi sigui poc present. 

Què és el que et va fer iniciar en el món de la caça? 
El fet de viure el dia a dia en una família de caçadors. Va ser 
molt fàcil, ja que tots els caps de setmana estaven plens de 
la caça. 

Quants anys fa que caces? Si ens permets la pregunta, 
quants anys tens? 
Amb permís d’armes per poder dur escopeta, 21; acompan-
yant els meus mestres, 31 i en tinc 35. 

Quina modalitat t’agrada més? Per què? 
La caça de la llebre amb gos de rastre. M’agrada perquè és 
una de les modalitats més complicades i una de les que re-
quereix més esforç del binomi caçador-gos, a més en aquest 
tipus de caça gaudeixes del treball del gos en estat pur. 
Últimament els caçadors de llebre no estem gaire valorats 
dins les àrees de caça perquè a moltes colles del senglar els 
semblem una nosa. Per sort, he trobat un bon lloc per caçar, 

Jordi Berruezo Puig 
Edat: 35 anys
Corçà (Baix Empordà)

tot i que m’he de desplaçar molts quilòmetres per arribar-hi. 
Un paratge per caçar… 
El pla de la Calma, al Parc Natural del Montseny. És el lloc 
on he crescut i on per una mala gestió de l’administració, la 
societat de caçadors i els propietaris forestals ens han pro-
hibit la caça menor. Espero que futures generacions puguin 
gaudir de tan bell paisatge cinegètic. 

Tens gos? De quina raça? 
Sí, un Segugio italià, una raça 100% llebrera. Espero que amb 
els anys podré tenir una bona canilla i, així, poder ajudar a 
millorar el futur de la raça. 

Quina arma utilitzes? 
Una paral·lela i una semiautomàtica per a la caça menor i un 
rifle semiautomàtic o de forroll, en funció de la modalitat de 
caça major.

Aprofites la carn de caça? 
Sí, a banda de caçador, sóc un bon gurmet.

Trobes amb facilitat botigues especialitzades en caça? 
No gaires, però això és com el mecànic, sempre tens el de con-
fiança. 

Creus que la llei de caça està actualitzada? Per què? 
No, perquè no tenim una llei pròpia i a més, la que hi ha és 
de fa més de 40 anys. L’hem de fer adequada al territori i als 
temps actuals. 

Quina és la mitjana anual de costos en relació a la caça? 
No els vull comptar, però una vegada ja es tenen els papers 
i els permisos necessaris i hi afegim el manteniment de gos-
sos, l’equipament i els desplaçaments, el cost passa de les 
quatre xifres. 

Què creus que es pot millorar en el món de la caça? 
Una de les coses que hauria de millorar és la pedagogia, en 
tots els seus àmbits, és a dir, en l’àmbit escolar, als mitjans de 
comunicació, etc. Molt sovint es posen tots els caçadors a la 
base del pedestal. 
Un altre aspecte a millorar té relació amb el fet de beure 
alcohol abans i durant la pràctica de l’esport. A banda de 
ser un molt mal exemple, comporta un alt risc d’accidents.  

Com veus el futur de la caça a Catalunya? 
Jo crec que tant per abaratir costos com per l’envelliment 
generacional que tenim, passarà per ajuntar àrees privades 
i ampliar el territori de caça. Sense egoisme i amb compan-
yonia és possible. Com em va dir un dia un gran caçador “en 
aquest país, té dret a caçar el més pobre i el més ric”. 

Alguna anècdota? 
Un dia de caça, després de tota la nit sense poder dormir de 
neguit per anar caçar, que encara em passa, i de fer una hora 
de cotxe, vaig arribar a la parada i m’havia deixat l’arma a 
casa. Com que no tenia l’arma vaig acompanyar un company 
a la seva parada. Aquell dia vaig gaudir molt de la cacera, un 
dia per recordar. 

Acaba la frase: El millor caçador és aquell que...
Sap sortir al bosc i gaudir de la natura. Aquell que té un gran 
respecte pels animals, els companys i sobretot pels gossos. 
La caça dura 365 dies l’any.

Per mi la caça és una forma 
de vida, són 365 dies lligats 
amb la natura, la fauna i els 
companys. 

És també un dels pocs llocs 
on s’ajunta gent molt diversa, 
d’edats, ideologies etc. dife-
rents. Llàstima que el sector 
femení hi sigui poc present. 
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BAR RESTAURANT

EL RACÓ
C/sant agustí, 33. 25280 solsona
T 973 48 05 09 · M 616 50 21 23
racosolsona@hotmail.com

www.elracodesolsona.com

veterinària

Xavier Sabaté Sant

Urgències t. 629 391 246 

Consultori 
C/Nou, 7 
T. 93 869 11 99
08261 Cardona

Clínica 
C/Pere Màrtir Colomés, 4
T. 973 48 05 61 
25280 Solsona

Butxaca per 
a emissora

Cremalleres 
que no s’oxiden

Butxaques amb 
doble tancament de 
seguretat, amb velcro 
i fermalls

www.empait.com
info@empait.com
Tel - 620.99.58.51

Collars
Per a gossos de caça 
amb gravat imborrable

Armilles
D’alta visibilitat 
dissenyades per a la caça

Demani’ns pressupost, 
tenim grans ofertes.
Varietat de collarets, 
talles i colors.

JORDANA 4 x 4
des del 1985

Passeig de l’Esport, 19
08612 Montmajor
Tel/Fax 93 824 61 64
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Caça social
Entrevista a la societat de caçadors de Prats de Lluçanès

Com es diu la societat que presideixes?
Societat de Caçadors de Prats de Lluçanès.

Quin any es va fundar?
No ho tenim gaire clar, però hem trobat uns reglaments 
interns que van ser signats l’any 1942 i aprovats pel govern 
l’any 1943.

Quins termes municipals abraça la societat?
Prats de Lluçanès, Santa Maria de Merlès, Oristà i Olost.

Aproximadament, de quantes hectàrees disposeu? 
De 2.178 hectàrees. 

Quants socis sou actualment? Quin any ha estat l’any que heu 
tingut més socis? Quants?
Actualment som 102 socis, però només 74 cacen. Crec que 
aquest és el nombre de socis rècord, mai havíem estat tants. 
Quan vam entrar nosaltres a la junta vam fer una actualit-
zació de propietaris i els tenim tots al registre de socis, fins i 
tot els que no cacen.

Quina és la mitjana d’edat dels socis? 
El 30% dels socis estan al voltant dels 65 anys, un 25% en tenen 
menys de 35 i la resta, entre 50 i 65, més o menys. Ho expresso 
d’aquesta manera perquè vull destacar que som força gent jove 
i això no és gaire comú en un poble de menys de 2.600 habi-
tants.

Quines espècies cinegètiques teniu?
Una mica de tot i no gaire de res, he, he, he. 
Bàsicament, tenim conill, llebre, perdiu roja, becada, tórtora, 
tudó, algun tord i alguna griva, alguna guatlla, guineu, cabi-
rol i senglar.

Per espècies, quin nombre de captures teniu per temporada?

El senglar  i el cabirol són 
els que més es cacen

Josep M. Dot Gispets, President 

Espècie Nom científic Mitjana de captures Rècord històric de captures / any

Perdiu roja Alectoris rufa 20

Tudó Columba palumbus 35 55/2014

Xixella Columba oenas 2

Tórtora Streptopelia turtur 20

Becada Scolopax rusticola 15

Conill Oryctolagus cuniculus 40 80/2005

Llebre Lepus europaeus i Lepus granatensis 10 16/2000

Guineu Vulpes vulpes 10 20/2012

Ànec coll verd Anas platyrhynchos 3

Porc Senglar Sus scrofa 15 30/2012

Cabriol Capreolus capreolus 8 14/2014

Totes aquestes dades pel que fa a la caça menor són nom-
bres aproximats, ja que mai hem sabut amb exactitud el que 
realment caça la gent i crec que mai ens ho faran saber. 
Les dades de la caça major, però, són més acurades i també 
les de la guineu, de la qual portem un control molt precís. 

Són molt complexes les tasques que has de fer com a gestor 
de l’àrea privada de caça? Per quin motiu?
No, molt complexes no ho són, tot i que cada dia has de mou-
re més paperassa per tot. L’única cosa que em molesta una 
mica és que totes les tasques per gestionar l’APC comporten 
moltes i moltes d’hores que no saps d’on esgarrapar i has de 
dedicar-hi el teu temps lliure. Suposo, però, que tots els res-
ponsables s’hi troben. 

Hi ha algun aspecte que creguis que es pot millorar?
El tema del conill de bosc i la visió que hi ha de la caça. 

Fa temps que sentim parlar d’una vacuna que va molt bé 
per als conills, però, mai hi ha hagut manera de poder veu-
re’n tants com n’hi havia hagut abans al bosc. Només se sent 
parlar que hem de protegir diferents tipus d’àligues, gene-
tes i altres depredadors. Jo crec que si es fes servir el sentit 
comú i l’administració i la federació es dediquessin a garan-
tir la presència d’animals que han de ser depredats com co-
nills, perdius i centenars d’espècies d’ocellets en el seu estat 
normal, sense pestes ni malalties introduïdes pels humans, 
tots podríem gaudir de la caça, de l’ornitologia i de tots els 
animals del bosc. Això és tan simple com respectar la cade-
na tròfica, o alimentària. 
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Caça social | Entrevista Societat de Caçadors

Està clar que nosaltres també som depredadors, però els avis 
diuen que abans caçaven cada dia de la setmana les hores 
que volien i el bosc era ple de caça i de depredadors de tota 
mena. Personalment, crec que la caça ben portada no aca-
ba amb cap espècie cinegètica. Si això fos així i si tenim en 
compte la gran quantitat de senglars que es cacen avui dia, 
no n’hi hauria les plagues que hi ha.

Com és la relació que teniu amb la resta d’usuaris del medi 
natural?
En principi, és força bona. Puc afi rmar que no hi ha hagut 
gairebé cap queixa cap als caçadors. Tothom sap que s’han 
de respectar les zones de seguretat i la gent que volta pel 
bosc i és de la zona sap que durant l’època de caça sortim 
sempre a caçar i ja hi estan acostumats. De totes maneres, 
sempre surt algú que no vol veure gent amb escopetes i 
a qui li fan por els trets, però es tracta de casos comptats.

Heu detectat molts problemes per danys d’espècies cinegè-
tiques a l’agricultura, per accidents trànsit, etc.? Com els 
solucioneu?
Des que ho gestionem nosaltres, no. Per sort no hem tingut 

cap accident de trànsit, però abans si que n’hi havia hagut 
algun. Amb l’agricultura, tampoc hi ha gaires problemes. A 
vegades els senglars fan algun forat als camps, però res com-
parat amb el que es veu en altres llocs. Com que el vedat no 
és gaire gran, està molt fragmentat per les carreteres i hi ca-
cem molt, és difí cil que els senglars hi puguin fer gaire mal.

Hi ha alguna anècdota que vulguis destacar? 
No sé si se’n pot dir anècdota o no, però em fa molta gràcia 
destacar que tot i que la nostra societat és molt antiga, jo he 
tingut el privilegi de fer la primera sòcia. Mai abans hi havia 
hagut una dona caçadora a Prats i des de fa tres anys hi te-
nim l’Aida Soler Estevez, una noia de 23 anys amb una afi ció 
brutal per venir a caçar i a fer tir al plat. 

Com veus la societat en un futur?
La veritat és que molt bé, crec que el fet de tenir tant jovent 
afi cionat a la caça, ens fa tenir un bon planter. La resta de 
socis són tots caçadors de tota la vida, així que crec que n’hi 
ha per anys.
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Consultes
legals 

Se’ns ha consultat sobre si és possible portar dues armes, 
com per exemple, un fusell carregat amb bala i una escopeta 
carregada amb perdigons i utilitzar-les totes dues.
La resposta és afirmativa.
Ni el Reglament d’Armes ni la Llei de Caça prohibeixen l’ac-
ció de la caça amb dues armes, siguin del tipus que siguin i 
encara que estiguin destinades a abatre animals d’espècies 
diferents (senglar, llebre, etc.).
En conseqüència, si el caçador disposa de la corresponent 
llicència d’armes i de llicències per caçar, podrà practi-
car l’activitat de la caça encara que dugui més d’una arma. 
De fet, fins i tot, hi ha armes mixtes que reuneixen les pres-
tacions de dues armes en una de sola.
Igualment, tal com ja vàrem exposar en una anterior publi-
cació, no hi ha cap prohibició expressa d’utilitzar una arma 
destinada a la caça menor per a l’activitat de la caça major ni 
viceversa.
Ara bé, cal tenir molt present la prohibició que esta-
bleix el Reglament d’Armes (article 31) de caçar amb 
municions no autoritzades i fer-ho en època de veda. 
També, la prohibició exposada per la Llei de Protecció 
dels Animals que prohibeix expressament la utilització 
de balins, armes d’aire comprimit i armes del calibre 
22 en la pràctica de la caça.
Aquestes prohibicions fan que en època de veda i per segons 
quins tipus d’armes es desaconselli practicar la caça portant 
dues armes perquè pot donar lloc a confusions.
El cos dels agents rurals, amb les seves funcions de policia, 
podrien denunciar  els caçadors que durant l’època de veda 
d’una determinada espècie, portessin l’arma que habitual-
ment és utilitzada per caçar aquella espècie. És a dir, els 
agents rurals podrien interpretar, sense perjudici de com-
provar el contrari, que el caçador està caçant l’espècie pro-
tegida per la veda perquè porta l’arma adequada per abatre 
aquella espècie.

Finalment, us recordem la importància de garantir la segu-
retat mentre es practica la caça i el control absolut de les ar-
mes que s’utilitzin.

Preguntes - respostes

Reset
Comunicacions, SL.
Grup Radio Stock

Antiga Cta. N-152a Km. 70,4
08503 Gurb, Barcelona.

Tel. 93 885 41 66

www.radiostock.es

Per Anna Pla Fornós 
Advocada i mediadora  
“Assessorament i defensa en assumptes civils i penals”  
Tel. 690 952 753  anna.pla@icam.net

NOVA EXPOSICIÓ AMB MÉS 

DE 80 REMOLCS EN STOCK 

PER ENTREGA INMEDIATA !! 

NOVA GAMMA DE REMOLCS DE CAÇA !!! 
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LOGOTIP

Tot pel senglar, la caça i 
la pesca en general
HORARI

de dilluns a dissabte
de 10:00h. a 13:00h.

i de 17:00h. i de 20:30h.

Tel. 973 48 05 55
www.armeriasolsona.com
Ctra. Manresa, 38 bxs, Solsona

Taxidèrmia

El Boc
Reg. TT-B-28

t. 675 573 128 (Pep)

08269 Valls de Torroella, Barcelona.

La millor assegurança 
pel caçador federat

En cas d’accident 
de caça teniu 
un nou servei: 

el telèfon d’urgències 
24 hores 
917 371 348

PRESENTA LES ASSEGURANÇES 

PREMIUM CAT i PREMIUM CAT G 
que cobreixen més d’ 1.000.000€

* Si voleu més informació contacteu amb la seva 
repressentació territorial de la Fedeació Catalana de Caça.

 
PIRINEOS

Noves experiències 
i una caça excel·lent

Caça d'isard al Pirineu, en un indret privilegiat on
hi ha la densitat suficient per poder obtenir uns bons 
resultats en la caça. Es tracta, sens dubte, d'una 
de les millors zones de Catalunya.

I tot el que puguis imaginar! Només ens ho has de demanar 
i els teus somnis cinegètics es faran realitat amb caza en los pirineos.

T'oferim un tracte professional amb un equip humà que té 
més de 15 anys d'experiència en l'activitat cinegètica. 

Aguaits i acostaments de cabirol en zones 
de Catalunya i a Sòria. 

Caça de cérvol en zones de Catalunya
i vora la serra de Culebra,
a la província de Zamora. 

Aguaits i acostaments de mufló i daina 
en finques totalment obertes.

Grans trofeus de cabra hispànica

Batudes de senglar

“Ojeos” de perdiu. 

Contacte :  David Cas i l las  |  653221306 |  davidcas i l lassunyer@gmai l .com

EN
LOS CAZA
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CAVA BRUT NATURE 
RESERVA

Racó
Gourmet

Recepta

Aquest mes toca la llebre, una bona peça de caça 
que és molt preuada en l’alta gastronomia. Es 
tracta com una reina i s’acompanya sempre de 
bones viandes. N’és un exemple la llebre a la ro-
yale, que s’acompanya foie. Si en teniu l’oportuni-
tat, l’heu de tastar. És un plaer assegurat.

Renteu la llebre i deixeu-la un parell d’hores en aigua freda amb 
un rajolí de vinagre perquè s’acabi de dessagnar.

Seguidament, marineu la llebre amb el vi i les espècies durant 
un vespre.

Poseu en remull la molla del pa de pagès dins un gotet de llet.
Coleu la llebre i passeu-la, juntament amb el fetge, la cansalada 
i la molla de pa remullat, per la màquina de passar carn per tal 
que quedi tot picat.

En un bol barregeu la picada amb els dos ous, el brandi i els fes-
tucs. Rectifi queu de sal i de pebre negre.

Poseu paper de forn en un motle rectangular, com si fos un pú-
ding i unteu-lo amb llard. Poseu la barreja dins el motlle i col·lo-
queu-ho dins forn en un bany maria durant 2h i 30 minuts a foc 
fl uix. Sabreu que està cuit quan i punxeu un escuradents i aquest 
surti net i sec. Aleshores, pareu el forn i deixeu-ho dintre durant 
una hora més.

A continuació, poseu-ho a refredar a la nevera amb un pes a 
sobre durant un dia. Passat aquest temps ja podeu desemmot-
llar-ho i tallar-ho. 

El plat es pot  menjar fred con si fos un paté normal, però reco-
mano servir-lo calent amb una salsa de vi negre  feta amb els 
ossos de la llebre i suc de carn, o rostit.

Nota de tast

Color: Groc pàl·lid amb un bon despreniment 
de fi nes bombolles i una perfecta formació
de corona.

Nas: Notes de llevats i confi  teria amb un tènue 
fons de fruita madura.

Boca: Bon pas de boca, sec, però perfectament 
equilibrat, fresc i elegant.

El preu
recomanat
és de 7,5 euros
i es ven
als millors
establiments.

Terrina de llebre 
amb festucs 

Per Jordi Álvarez Garriga, Toti.
Cuiner, caçador i recol·lector. 

Ingredients
1 llebre desossada i els seu fetge
400 g de cansalada de porc
2 ous
Mitja ceba
200 cl de vi blanc sec
50 cl de brandi
100 g de festucs pelats
2 llesques de pa de pagès
Llorer 
Pebre negre
Romaní
Llet
Llard de porc
Vi negre
Suc de carn
Vinagre

7,5€

Secció patrocinada per:

SALA DE MANIPULACIÓ
DE CAÇA MAJOR 
SILVESTRE

Pol. Ind. L’Avenllanet, C. Serrat de la Creu, 7
08554 St. Miquel de Balenyà - Seva
Tel. +34 9381 24648
Fax. +34 9381 25617
info@carniquesllora.com
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Contra

Telemetria per a Experts en CaçaTelemetria per a Experts en Caça

No perdeu els vostres gossos
amb simples collars GPS

No malgasteu els vostres diners
en la compra de mapes

Us tinc campions,
som-hi cap a casa

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

No perdeu els vostres gossosNo perdeu els vostres gossos
amb simples collars GPS

No malgasteu els vostres diners
en la compra de mapes

No perdeu els vostres gossosNo perdeu els vostres gossos
amb simples collars GPS

No malgasteu els vostres diners
en la compra de mapes

GPS + Ràdio Tracking 

ÚNIC 

AL MÓN

GPS+Ràdio Tracking

Localitza
ció i navegació


