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editorial
Benvinguts a Cinegeticat, la revista de caça de Catalunya.

Cinegeticat neix avui fruit de molts anys de reflexió, pen-

saments i, sobretot, d’escoltar a molta gent. Pretén ser una 

revista periòdica que tracti temes relacionats amb el món 

de la caça des d’un punt de vista tècnic, didàctic i, sobretot, 

proper. Una important xarxa de col·laboradors contribuiran 

a fer possible que, periòdicament, un nou exemplar de Ci-

negeticat arribi al col·lectiu caçador. Cinegeticat vol ser 

una revista especial, mirall dels caçadors catalans i oberta 

al col·lectiu caçador del món però, sobretot, de proximitat. 

De fet, incorporarà regularment entrevistes tant a societats 

de caçadors, a colles i a caçadors de manera que puguin 

reflectir quines són les tasques que desenvolupen així com 

amb quines dificultats topen.

La revista també oferirà un apartat de notícies i, de manera 

rotant, articles de gestió cinegètica, de pura caça major 

i menor, de caça amb arc, d’aspectes relacionats amb el 

món veterinari, amb la seguretat, amb la legislació i gossos, 

entre altres. Fins i tot tractarà l’essència de la nostra caça 

amb un apartat gastronòmic per a degustar les excel·lents 

carns de caça que tenim de la mà de restaurants locals. 

Cinegeticat oferirà un apartat de galeria fotogràfica per 

deixar constància dels nostres èxits cinegètics i un mercat 

d’ocasió.

Amb aquest nou projecte, espero poder arribar al col·lectiu 

caçador del nostre País i marcar una tendència de caça èti-

ca i respectuosa a les nostres contrades. A més, espero 

poder contribuir a millorar la imatge del nostre col·lectiu de 

portes enfora, tot ensenyant la realitat del nostre dia a dia, 

aportant la documentació suficient per demostrar que la 

caça i els caçadors som necessaris i que som la peça clau 

per a la gestió de les espècies cinegètiques.

Cinegeticat ets tu, som tots!

Eduard Melero

Director

cinegeticat@cinegeticat.cat
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caça news
LES CAPTURES DE PORC 

SENGLAR TORNEN A 

ASSOLIR UN RÈCORD, 

AMB MÉS DE 35.000 

EXEMPLARS

Durant la temporada de caça es van capturar a Catalunya 

35.364 senglars, segons les dades que es recullen a la Me-

mòria Anual de Caça que elabora el Departament d’Agri-

cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. El 

porc senglar, l’espècie d’ungulat més abundant, ha assolit 

un nou màxim històric de captures amb una tendència d’in-

crement a totes les demarcacions, excepte a les comarques 

de Tarragona.

El Departament ha presentat la Memòria Anual de Caça 

corresponent a la temporada 2012-13, que recull les dades 

de llicències, captures i repoblacions d’espècies cinegèti-

ques. A la memòria queden reflectides dades importants, 

com el nombre de caçadors, que en 10 anys ha disminuït 

gairebé a la meitat. És important destacar que un total de 

68.826 caçadors van disposar de llicència de caça durant 

l’any 2012. Aquesta xifra queda molt lluny dels 117.592 de 

l’any 1993. D’aquests, 67.352 van ser caçadors amb arma 

de foc. Per províncies, el major nombre de llicències es van 

obtenir a les comarques de Barcelona. Pel que fa als trà-

mits per a l’obtenció i pagament de la llicència, cal desta-

car que el 19,6% es van obtenir telemàticament mitjançant 

l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT). Aquest procediment va ser 

iniciat l’any 2010.

Durant la darrera temporada de caça, els terrenys on es po-

dia caçar a Catalunya es distribuïen en 1.391 àrees privades 

i àrees locals de caça, amb una superfície de 2,6 milions 

d’hectàrees, el 81% de la superfície de Catalunya. La resta 

correspon a les 7 reserves nacionals de caça i 8 zones de 

caça controlada, la gestió de les quals pertany directament 

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

ció i Medi Natural.

Pel que fa a les captures de les diferents espècies cinegèti-

ques de les quals els diferents gestors han informat, entre les 

catalogades com a ‘caça menor’ hi ha els tords i les grives 

com a grup d’espècies més caçat, que arriba als 748.000 

exemplars declarats. El segueixen el conill, amb 169.000 

exemplars, els tudons, amb 107.000 exemplars, i la perdiu 

roja, amb més de 89.000 exemplars. La tendència d’aques-

ta espècie mos-

tra una contínua 

davallada des 

de l’any 2000, i 

aquesta darrera 

temporada ha 

assolit un mínim històric de captures des que es disposa de 

registres.Entre les espècies d’ocells aquàtics, caçats majo-

ritàriament al delta de l’Ebre, destaca l’ànec collverd, amb 

20.879 exemplars, seguit pel becadell comú, amb 6.000 

exemplars. Aquest grup d’espècies mostra oscil·lacions en 

la població hivernal, sotmesa als efectes climatològics i de 

presència d’aigua a les zones humides, que afecten directa-

ment el nombre d’exemplars que es poden caçar cada any.

Altres espècies, com el cérvol i el cabirol, mostren una 

clara tendència a augmentar el nombre de captures, amb 

1.359 i 1.952 exemplars caçats, respectivament. En el cas 

de l’isard, el nombre d’exemplars caçats (676, el 76% dels 

quals, a les reserves nacionals de caça) continua augmen-

tant encara que sense assolir les xifres màximes obtingudes 

abans dels efectes de la malaltia produïda pel pestivirus. 

L’absència en els darrers anys de brots importants de pesti-

virus han permès la recuperació de les poblacions d’aques-

ta espècie. El pla de xoc per prevenir els danys de la fauna 

salvatge i l’augment de captures de la temporada passada, 

en relació amb les anteriors, es deu sobretot a una sèrie de 

mesures que el Departament d’Agricultura, en col·laboració 

En 10 anys, el nombre 

de caçadors s’ha reduït 

gairebé a la meitat.
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amb les societats de caçadors, ha po-

sat en funcionament per evitar la proli-

feració de porcs senglars. La densitat 

de senglars a Catalunya s’ha conver-

tit en un problema, principalment per 

a l’activitat agrícola, però també per 

qüestions de seguretat i accidents de 

trànsit. Precisament 

per minimitzar-los, el 

Departament d’Agri-

cultura està treballant 

en un pla de xoc per 

prevenir els danys 

produïts per la fauna salvatge. Aquest 

pla s’està ultimant amb els diferents 

sectors implicats (caçadors, sindicats 

agraris, titulars de les àrees de caça i 

administració). Com a mesura de ca-

ràcter extraordinari i per l’afectació 

que els danys que algunes espècies 

cinegètiques causen al sector primari 

(agrícola i ramader), la Llei 2/2014, de 

mesures fiscals, administratives, fi-

nanceres i del sector públic per a l’any 

2014, inclou la possibilitat que el De-

partament declari l’estat d’emergèn-

cia cinegètica en un àmbit territorial 

concret, quan se superin els llindars 

d’abundància establerts d’alguna es-

pècie causant. Aquesta declaració, 

prevista ja a la Llei de caça, preveu 

determinar una sèrie de mesures que 

condueixin a reduir-ne els riscos. 

El Departament d’Agricultura està 

treballant en un pla de xoc per 

prevenir els danys produïts per la 

fauna salvatge a l’activitat agrària.

El Departament d’Agricultura, Ra-

maderia, Pesca, Alimentació i Medi 

Natural, ha donat un pas més, i im-

portant, per poder donar sortida de 

manera legal a la carn de caça del 

nostre Territori.

Gràcies a les peticions reiterades del 

col·lectiu caçador, la Generalitat ha 

programat un curs per poder apro-

fitar la carn de caça (que en molts 

casos excedeix les necessitats dels 

propis caçadors) i així poder donar 

una sortida en conseqüència amb la 

legislació vigent, com fan a la resta 

de l’Estat Espanyol.

Amb aquest nou curs anomenat: 

“Sanitat i higiene de carn silvestre 

de caça”, s’establiran les normes 

específiques d’higiene dels aliments 

d’origen animal, i permetrà que les 

peces de caça puguin entrar a la ca-

dena de comercialització segons la 

normativa Europea.

S’han programat 6 sessions amb un 

total de 180 places, durant els mesos 

de juliol i setembre i s’impartiran a:

- Escola de capacitació agrària de 

Manresa el 5 de juliol i el 6 de se-

tembre.

- Escola de capacitació agrària de 

Santa Coloma de Farners el 12 i 19 

de juliol i el 20 i 27 de setembre.

Aquesta formació permetrà tenir 

un coneixement de l’animal per tal 

d’identificar sobre el terreny possi-

bles riscos de malalties, així com de 

la producció i manipulació fins arri-

bar a l’escorxador.

La persona acreditada podrà trans-

portar els animals caçats fins als es-

corxadors o sales de tractaments, 

cosa que fins ara no era possible.

Tot i així, els escorxadors i les sales 

de tractament hauran de continuar 

realitzant els seus examens sanita-

ris mitjançant veterinaris autoritzats.

El contingut del curs inclou les ma-

tèries següents:

- Anatomia, fisiologia i comporta-

ment de les espècies de caça sil-

vestres.

- Comportaments anòmals i altera-

cions patològiques dels animals de 

caça silvestres provocats per malal-

ties, fonts de contaminació medi-

ambiental o altres factors que po-

den afectar la salut pública en cas 

del seu consum.

- Normes d’higiene i tècniques 

adequades per a la manipulació, 

el transport, l’evisceració i la resta 

d’operacions a les quals s’han de 

sotmetre els animals després de ser 

caçats.

- Disposicions legals i administra-

tives sobre els requisits de policia 

sanitària i salut pública i higiene 

aplicables quan es posen al mercat.

Amb aquest nou pas, s’obre el ven-

tall gastronòmic de proximitat. La 

carn de caça és exquisida i tradici-

onalment s’han elaborat nombroses 

receptes amb aquest tipus de carn. 

Una carn saludable amb alt valor 

energètic! 

Un nou pas per a la comercialització de la carn 

de caça
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A Lleida ja fa 5 anys que tenen un problema de sobre po-

blació de conills en determinades zones. Durant aquests 5 

anys s’han caçat milers de conills i la problemàtica conti-

nua. Sembla que s’hagin immunitzat i això ha provocat que 

les poblacions de conills s’expandeixin arreu, començant 

d’una banda per les Borges Blanques (a Les Garrigues) i 

d’altra per Almenar 

(Segrià) i anar conque-

rint, Alguaire, Malpar-

tit, Torrefarrera, Alco-

letge, Alpicat, ... i així 

fins arribar a Lleida, 

causant greus conflic-

tes amb l’agricultura.

Tant és així, que diver-

sos titulars de les àre-

es privades de caça 

afectades, espantats 

de les demandes judi-

cials per danys a cul-

tius que presenten els 

agricultors de la zona, 

demanen auxili al Cos d’Agents Rurals perquè aquests re-

alitzin caceres nocturnes amb autoritzacions excepcionals. 

Aquestes batudes solen durar entre dues i tres hores i nor-

malment es capturen entre 40 i 120 conills.

A causa d’aquesta problemàtica, el Departament es va veu-

re obligat a fer una modificació de l’ordre de vedes actual, 

a petició reiterada del col·lectiu Pagès i de la representació 

Territorial de Lleida de la Federació Catalana de Caça per 

tractar amb mesures especials la caça del conill en deter-

minats territoris de Catalunya. Així doncs, en 4 comarques 

de Lleida (Garrigues, Pla d’Urgell, Segrià i Urgell) la tem-

porada hàbil de caça del conill actualment va des del 12 

d’octubre de 2014 al 15 d’abril de 2015, a banda 

dels permisos excepcionals que s’expedeixin durant l’estiu 

on la resolució de vedes actual ja preveu un període excep-

cional de l’1 de juliol al 31 d’agost.

En canvi, a altres indrets de Catalunya, molts caçadors es-

tan penjant les escopetes perquè no troben conills quan 

surten a caçar i ja fa anys que aquesta situació s’allarga. 

Per evitar-ho, han provat 

de fer repoblacions per 

tal d’equilibrar les po-

blacions, han adequat 

hàbitats, s’han realitzat 

cursos de formació, però 

res... Hi ha qui atribueix 

la desaparició dels conills 

als depredadors (que fa 

temps ningú no autoritza 

a regular-los) hi ha qui diu 

que els mal usos agronò-

mics han fet desaparèixer 

la caça menor (l’ús d’her-

bicides, la desaparició de 

les margeres,...) hi ha qui 

ho atribueix a les malalties 

víriques que pateix l’espècie... Però, el cas és que en molts 

indrets ha desaparegut gairebé del tot i és una peça clau de 

la cadena tròfica dels ecosistemes agroforestals.

Segons un informe tècnic del DAAM hi ha dues malalties 

que han fet disminuir les poblacions de conill dins la Pe-

nínsula Ibèrica d’una manera dramàtica durant els darrers 

60 anys: la mixomatosi i la malaltia hemorràgica del conill 

(RHD).

La mixomatosi és una malaltia vírica causada pel virus mi-

xoma que únicament afecta al conill de bosc i que es trans-

met mitjançant vectors artròpodes (puces i mosquits). Pot 

El misteri dels conills
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afectar a conills de qualsevol edat, encara que es manifesta 

d’una manera més aguda i mortal en exemplars joves. La 

incidència de la malaltia varia principalment per la presèn-

cia dels seus vectors, donant-se brots anuals d’incidència 

a la primavera (puces) i finals estiu (mosquits) quan la den-

sitat dels conills és elevada. A aquests factors s’afegeix que 

és en aquesta època quan es produeix la incorporació dels 

nous individus juvenils a la població sense anticossos es-

pecífics per a la malaltia, reduint la prevalença d’anticossos 

en el total de la població fins al 20%, fet que explica també 

el fenomen de l’alta mortalitat juvenil. Els animals infectats 

presenten mixomes o erupcions a la pell de les orelles, cap, 

musell, esquena i parpelles que pot arribar a impedir fins 

i tot la visió, fent que puguin morir indirectament per falta 

d’aliment o per depredació.

La malaltia hemorràgica del conill (RHD) és una malaltia in-

fecciosa causada per un virus que pot ser transmès per 

contacte directe (saliva, orina, femtes,..) o indirecte (perso-

nes, invertebrats i altres mitjans mecànics). No es coneix la 

transmissió mitjançant vectors. Els efectes d’aquest virus 

són sobre el fetge i sobre la capacitat de coagulació, do-

nant lloc a hemorràgies internes que afecten sobretot als 

pulmons, el cor i els ronyons causant la mort de l’animal 

afectat després d’un període curt d’incubació (24–48 ho-

res). A diferència de la mixomatosi la mortalitat afecta a la 

població adulta, excepte una nova cepa aïllada l’any passat 

(EHVC) que afecta de forma virulenta als llodrigons.

Per aquesta motiu el DAAM ha incorporat tres punts en la 

nova Ordre de Vedes (RESOLUCIÓ AAM/669/2014, de 21 

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

fitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes 

especials per a la temporada 2014-2015 en tot el territori de 

Catalunya), que disposa: 

7.3 Per les característiques i usos agronòmics propis de 

les comarques de l’Urgell, Pla d’Urgell, Segrià, Segarra, No-

guera i Garrigues, a Lleida; a les comarques de l’Alt Camp, 

Baix Camp, Tarragonès i Baix Penedès a Tarragona; a les 

comarques del Baix Ebre i Montsià, a les Terres de l’Ebre; 

a les comarques de l’Anoia i Osona a la Catalunya Cen-

tral; i a les comarques del Baix Llobregat, Maresme, Vallès 

Occidental i Vallès Oriental a Barcelona, el director/a dels 

serveis territorials del Departament d’Agricultura, Ra-

maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural respectiu 

pot autoritzar, amb les limitacions escaients, la caça del 

conill amb fura, gos i escopeta a partir de l’1 de juliol 

fins al 31 d’agost, sempre que l’abundància de conills en 

aquestes comarques causi o pugui causar danys a l’agri-

cultura i la pràctica d’aquesta caça no perjudiqui els cultius 

ni la fauna protegida.

Es recupera el que a Espanya es coneix com a “descaste” 

en el que es cacen conills en èpoques estivals, època que a 

més fa menys mal als estocs reproductors (la caça al gener 

provoca la mort de moltes femelles prenyades), però a la 

vegada es fa en un moment en el que les collites estan per 

collir o en desenvolupament (panís al regadiu, hortalisses, 

fruiters i oliveres -ròssec d’escorces-) de forma que els pa-

gesos també ho perceben com a positiu i es creen bons 

vincles de col·laboració entres Gestors d’APCs i propietaris 

de les terres.

7.4 Per l’impacte que les poblacions de conill de bosc 

(Oryctolagus cuniculus) causen als conreus i infraestructu-

res agràries, es prohibeix l’alliberament i repoblacions 

d’aquesta espècie com a mesura de caràcter cinegètic en 

tot el territori de Catalunya a excepció de les comarques 

de Girona. En resten excloses les autoritzacions de repo-

blació que tenen com a objectiu donar compliment a les 

declaracions d’impacte ambiental, les destinades a la con-

servació d’espècies amenaçades, les translocacions dins 

de la mateixa àrea de caça i les que estiguin incloses en 

autoritzacions excepcionals de control poblacional quan 

els exemplars siguin alliberats a zones exemptes de produir 

danys. La Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat 

dictarà les instruccions tècniques oportunes per a la ade-

quada concessió d’aquestes autoritzacions.

Segons l’última modificació de 21 de juliol: es podran fer 

repoblacions de conill on l’impacte sobre els conreus sigui 

inexistent degut a la baixa densitat de conills sempre i quan 

ho autoritzi la Direcció General de Medi Natural i Biodiversi-

tat. També es podran fer alliberaments en les zones de caça 

intensiva amb reglamentació especial.
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Aquesta mesura s’ha pres per tal d’impedir que noves ce-

pes/branques dels virus a dalt esmentats entrin a noves 

zones, perquè consta que conills del centre i sud d’Es-

panya han estat transportats fins a les nostres contrades 

provocant unes grans mortaldats, ja que els conills portats 

d’altres províncies no eren immunes a les branques víriques 

que tenim aquí i els pocs conills que quedaven a les nostres 

comarques tampoc no eren immunes a les branques víri-

ques que porten els conills forans, a més estem barrejant 

dos fenotips o races geogràfiques distintes amb variacions 

genètiques a través de l’anàlisi de l’ADN Mitocondrial; per 

aquest motiu fins i tot hi ha qui parla de diferents subespè-

cies, separades pel riu Ebre: Oryctolagus cuniculus cunicu-

lus i Oryctolagus cuniculus algirus, tot i que es creu que hi 

ha zones de contacte des de Galícia fins al sud peninsular.

7.5 Es prohibeix la caça de la guineu en aquells terrenys 

cinegètics de règim especial on el conill de bosc ocasiona 

danys a l’agricultura i on s’hagin atorgat autoritzacions ex-

cepcionals per a la caça del conill durant les temporades 

2012-13 i 2013-14. De forma que la guineu també pugui col-

laborar, junt amb altres predadors naturals i els caçadors, al 

control de les poblacions de conills.

Ens trobem doncs davant d’un misteri sense resoldre:

Per què en alguns indrets de Catalunya hi ha una su-

perpoblació descontrolada de conills i en altres llocs el 

conill brilla per la seva absència?

Seria possible aconseguir un equilibri poblacional a tot 

el territori?

Captures de conill a les àrees privades de caça de 

Catalunya la temporada 2013-2014: 

Barcelona 21.319, Girona 10.917, Lleida 58.356, Tarrago-

na 31.541, Terres de l’ebre 46.360, en TOTAL 168.493.

Pilar Oriola Pujol, Alcaldessa i Presiden-

ta de la Societat de Caçadors de Mont-

clar, comarca de l’Urgell.

1.- Quina situació te el conill actual-

ment a la seva APC?

Tenim una població de conill esplèndida, 

amb molta quantitat de conill i de totes 

les edats, tan adults com “catxapets” 

(joves), indicador que la població està 

en creixement i augmentant ràpidament 

el seu número d’individus.

2.- Com ho gestioneu?

Som una Junta amb representació dels 

propietaris de les terres i amb aquest 

permís arrendem el vedat a un tercer, 

que sol ser sempre la mateixa gent, per 

la caça del conill i la perdiu i amb un 

número de caçadors limitats que són de 

20-25 escopetes per la caça del conill i 

10-12 escopetes per la perdiu.

A més a més, el propietari deixa caçar 

als veïns del poble dins la seva finca, 

encara que actualment només siguin 2 

o 3 persones.

La caça de conill es fa els dijous i diu-

menges i la perdiu només els dissabtes, 

dins el període establert per l’ordre de 

vedes anual.

Les zones afectades de sobrepoblació 

de conill es cacen al 100%, sense dei-

xar cap zona de refugi o de descans i es 

més, a les zones més greument afecta-

des es fan “descasts” amb l’ajuda del 

furó. L’APC té unes 1.000 hectàrees 

però la realitat és que no a tot arreu hi 

ha tant conill ni perdiu o sigui 

que, d’aquestes només se’n 

caça el 60% aproximada-

ment. El conill es localitza 

sobretot 

en petits boscos i matollars, que li ser-

veix de refugi, i al costat dels camps 

de cultiu de cereal, que li proporcionen 

aliment. 

A les zones més obertes i planeres no 

s’hi troba tant conill, però si que hi tro-

bem la perdiu.

També s’ha potenciat la caça del conill 

donant invitacions als propietaris per 

portar gent de fora a caçar, tenint així 

un número de caçadors més elevat pun-

tualment.

El que intentem sempre és que hi 

hagi un equilibri entre els propietaris, 

la junta administrativa i l’arrendatari 

de l’APC.

Caça News A fons

ENTREVISTA a Pilar Oriola Pujol
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Ramon Comas, representant territorial 

d’Unió de Pagesos per  temes de caça 

de Lleida al Consell Territorial de Cata-

lunya.

1.- Com es veu la situació actual del 

conill?

És una situació delicada, s’hi comen-

ça a treballar però ara potser es una 

mica tard ja. Abans de què arribin els 

danys, el Departament hauria de donar 

els permisos.

Ara el mal ja és gran, el conill s’ha estès 

a molts llocs i això s’havia d’evitar, amb 

la conseqüència de què s’ha perdut molt 

amb el tema agrícola.

2.- Referent a la última Ordre de ve-

des del 2013-2014, es reflecteix el 

que es demana?

Sí que es reflecteix el que vam demanar, 

ara tenim més facilitat per aconseguir 

els permisos de caça. S’ha millorat bas-

tant i ara podem actuar més ràpid en els 

llocs on hi ha els danys.

Abans era primer demanar els permisos 

i després caçaven sobre el dany causat, 

ara ha canviat i s’actua sobre la preven-

ció del mal.

3.- Sabeu cap xifra econòmica dels 

danys causats? 

No se sap perquè hi ha llocs molt diver-

sos. Podem tenir danys per cereal, oli-

veres, ametllers,... i ens es difícil quan-

tificar-ho.

Crec que el Departament ha de saber 

molt millor aquestes dades.

4.- Hi ha cap problema amb les asse-

guradores de cultius?

No en tenim cap, de moment. El pro-

pietari demana pèrdua de la collita per 

danys i les asseguradores responen bé. 

D’altra banda, a Corbins tenim una 

APC donada d’alta per caça menor i no 

major, i una vegada es van succeir un 

seguit d’accidents amb porcs senglars 

i ens van arribar moltes denúncies a la 

societat de caçadors per respondre da-

vant d’aquests accidents, ens va causar 

maldecaps perquè nosaltres no hi tení-

em res a veure.

5.- Vols afegir alguna cosa? 

Sí. Vull dir que la pagesia i el món de 

la caça estan molt lligats i que hi ha 

d’haver un equilibri. La caça, avui en 

dia, no és només un esport, sinó que és 

una recurs social davant de problemes 

com aquests. Aquests danys causats 

pels conills són complicats i s’han de 

tenir molt en compte.

S’hi ha de posar el Departament amb 

el tema gestió i hi ha de posar tots els 

mitjans possibles. El que no pot ser és 

que el pagès hagi de pagar més encara, 

perquè tots sabem que eradicar no es 

pot, però controlar sí.

L’Administració ha d’estar al nostre cos-

tat  per donar-nos una solució ràpida.

Pilar: “Hem tingut una gran sort aquests 

darrers 50 anys, ja que sempre hem tin-

gut els mateixos arrendataris del vedat. 

Era una família que van passar dues ge-

neracions gestionant el vedat i ho van 

fer molt bé, tenint el clar exemple que 

veiem avui en dia reflectit”.

3.- Quants conills caceu durant la 

temporada?

Actualment es cacen uns 4.500 conills 

per temporada, més uns 30 o 40 conills 

per dia de “descast” fora de temporada.

Uns anys enrere, un caçador podia aca-

bar la temporada caçant 400 conills ell 

sol (dada documentada en llibres del 

poble de Montclar escrits anys enrere).

4.- Teniu problemes amb l’agricultu-

ra?

Sí molt, la prova és que anualment es 

fan notificacions de sinistre per afec-

tació als cultius de cereal causat pels 

conills. Cada propietari ha de fer l’as-

segurança integral si vol que cobreixi 

aquests danys, però moltes vegades 

no es fa aquesta assegurança perquè 

el propietari que té terres separades en 

altres llocs, l’asseguradora li fa una esti-

mació mitja de danys de totes les seves 

terres en conjunt i no per camp individu-

al, i clar, no surt a compte, a part de ser 

una assegurança amb un preu bastant 

elevat. L’assegurança més utilitzada 

pels propietaris és la que cobreix el “pe-

drisc”, pedregada i foc i amb aquest no 

cobreix danys causat pels conills.

El conill afecta sobretot al cereal i 

no tan a la olivera i ametller, tot i que 

s’observa alguna afectació greu.

5.- Heu hagut de demanar ajuda al 

CAR per reduir la població? 

No s’ha fet cap “descast” amb l’ajuda 

del CAR, només en el cas del porc sen-

glar als camps de panís. Aquí sempre 

hi ha hagut la capacitat dels caçadors 

d’anar a les zones més afectades i sem-

pre amb l’ajuda del furó.

6.- En altres APC ho fan, us heu reu-

nit a nivell de comarca per parlar del 

tema?

Sí, fan la mateixa pràctica que nosaltres, 

fer “descasts”. I no ens hem reunit mai, 

ja que tots han solucionat per si matei-

xos els seus problemes.

7.- Vol afegir algun aspecte Pilar?

Dir que fins a dia d’avui, sempre hi ha 

hagut un bon equilibri entre caçadors i 

propietaris.

ENTREVISTA a Ramon Comas
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En data 28 de març de 2014 es va publicar la RESOLU-

CIÓ AAM/669/2014, de 21 de març, per la qual es fixen 

les espècies objecte d’aprofitament cinegètic, els perío-

des hàbils de caça i les vedes especials per a la tempo-

rada 2014-2015 en tot el territori de Catalunya, i posterior-

ment es va fer una modificació mitjançant la RESOLUCIÓ 

AAM/1105/2014, de 9 de maig, per la qual es modifica la 

Resolució AAM/669/2014, de 21 de març, per la qual es 

fixen les espècies objecte d’aprofitament cinegètic, els pe-

ríodes hàbils de caça i les vedes especials per a la tempo-

rada 2014-2015 en tot el territori de Catalunya.  

Aquest article tan sols pre-

tén informar i destacar les 

novetats més importants 

de l’Ordre (actualment 

Resolució) de vedes. Per 

qualsevol dubte cal con-

sultar la normativa a dalt 

esmentada.

A continuació es destaca 

un recordatori de l’ordre de vedes 2013/2014 i les novetats 

de l’ordre 2014/2015:

Durant la mitja veda es poden caçar, a més de les espè-

cies tradicionals, els híbrids i varietats domèstiques de co-

loms (excepcions: columbofília, columbicultura, colomers 

i coloms missatgers –normalment marcats en colors-), el 

gavià i la gavina, i la guineu.

CAÇA MENOR: 
del dia 12 d’octubre 

fins al dia 1 de febrer 

1. Pròrroga del tord fins el 

dia 15 de febrer, a deter-

minades comarques de 

Lleida, Tarragona i Terres 

de l’Ebre;  s’inclou a més 

dels dijous, dissabtes 

i diumenges el DIVEN-

DRES com a novetat.

2. La perdiu xerra acaba 

el dia 28 de desembre 

(la roja el dia 4 de gener, 

com sempre: el primer 

diumenge de gener).

3. La fotja acaba el dia 8 

de febrer.

4. A determinades APC 

de Tarragona i Terres de 

l’Ebre es poden caçar els 

tudons en passos tradici-

onals, sense límit de dies, 

de l’1 d’octubre al 30 de 

novembre (període cone-

gut com a PASA).

5. Ànec collverd i beca-

dell a Terres de l’Ebre 

del dia 12/10/2014 al 

8/03/2015. Pròrroga de 5 

setmanes.

6. A determinades co-

marques de Lleida, Tarra-

gona  (+ T. Ebre) i Barce-

lona es pot fer “descast” 

de conill prèvia autoritza-

ció. De l’1 de juliol al 31 

d’agost.

7. No es pot caçar la gui-

neu a llocs on hagin tin-

gut permisos excepcio-

nals de danys de conill. 

8. Perdiu xerra: un sol 

dia per setmana d’acord 

amb el PTGC (estableix 

QUIN dia). 

9. Guineu: es pot caçar 

TOTS els dies de la set-

mana, com el senglar.

10. Límits (Cupos).

a. BECADA: prohibit ca-

çar-la al pas, límit de 3 

individus, carnet de cap-

tures voluntari (art. 9.9) i 

protocol “Onada de fred” 

(art. 8).

b. PERDIU XERRA: un sol 

dia a la setmana, límit de 

2, carnet obligatori.

c. TÓRTORA: límit de 12/

dia, i GUATLLA límit de 

20/dia. 

NORMATIVA CINEGÈTICA: 

Novetats en la Resolució de Vedes (2013-2014 i 2014-2015)

Caça News A fons

ATENCIÓ ALS DIES DE LA MITJA VEDA, ja que canvien en funció de la Territorial:

 1. BARCELONA I CATALUNYA CEN-

TRAL: 17, 24, 31 Agost i 7 de se-

tembre. Amb això s’aconsegueix evi-

tar un dia de gran moviment turístic (el 

dia 15 d’agost) i donar uns dies més 

als nous colomins.

2. GIRONA I LLEIDA, com sempre del 

15 d’agost al 15 de setembre. A 

Girona, recordeu, no es caça dissab-

tes (com sempre).

3. TARRAGONA: 15, 17, 24 i 31 

d’agost.

4. TERRES DE L’EBRE: 15, 24, 31 

agost i 7 de setembre (com sem-

pre). 



CAÇA MAJOR:

Porc senglar, del dia 7 de setem-

bre fins al 29 de març a Lleida i 

Girona. La resta, com sempre, fins 

el 22 de febrer. Juliol, Agost i pri-

mera setmana de setembre es pot 

caçar prèvia comunicació via web 

del DAAM.

Mufló i daina, del 7 de setembre 

al 22 de febrer.

Isard, del 12 d’octubre 2014 al 31 

de gener 2015 i 01 de març 2015 al 

15 de maig 2015. Es torna a caçar 

a la primavera, a APCs, des de fa 3 

anys.

Cabra salvatge, del 12 d’octubre 

de 2014 al 06 de gener de 2015 i de 

l’1de març de 2015 al 15 de maig 

de 2015. Es torna a caçar a la pri-

mavera, a APCs, des de fa 3 anys.

Cérvol, brama/acostament del 14 

de setembre de 2014 al 12 d’oc-

tubre de 2014 i batuda, ambdós se-

xes, del 12 d’octubre de 2014 al 22 

de febrer de 2015.

Cabirol, del dia 6 d’abril de 2014 

fins el dia 10 d’agost de 2014 (cap 

de setmana previ a la mitja veda). 

Batuda ambdós sexes: 07 de se-

tembre de 2014 al 02 de novembre 

de 2014 i qualsevol modalitat  (prin-

cipalment batudes) per femelles del 

04 de gener de 2015 al 22 de fe-

brer de 2015.

*Com veieu senglar, daina, mufló, 

cervol, guineu i cabirol femella es 

poden caçar en batuda fins el dia 

22 de febrer, com a norma gene-

ral. TOTS els dies de la setmana, en 

APCs. En lliures: dijous, dissabtes, 

diumenge i festius.

Les autoritzacions excepcionals per 

danys poden incloure actuacions a 

zones de seguretat viàries (pistes, ca-

mins, carreteres) i passos de fauna.

Per risc d’incendi forestal (no només 

a la mitja veda) no es pot caçar si 

està activat el PLA ALFA 3 i només 

fins les 13.00 h si està activat el PLA 

ALFA 2, en zones FORESTALS i a 

500 m d’aquestes.

Desapareix la prohibició de caçar 

per cria àliga daurada i es manté per 

cuabarrada (modulable entre el 1 de 

març i el 31 de maig).

Es prohibeix alimentar els senglar 

(excepte autorització excepcional 

–AE-, fins a 2 kgs, i per a la seva 

captura: aguaits diürns, o bé , amb 

autorització excepcional per aguaits 

nocturns amb ús de focus).

NO es permet la repoblació i allibe-

rament de guatlla japonesa ni dels 

seus híbrids (caldria saber com de-

tectar els híbrids).

Es permet la cacera lliure (sense 

AE) de porcs vietnamites ensal-

vatgits i els seus híbrids en les ca-

ceres de porc senglar, tota la tempo-

rada i en les autoritzacions (AAEE).

Cal senyalitzar les batudes: nova se-

nyal. Són valides les senyalitzacions 

anteriors.

Cal recollir en tots els casos els car-

tutxos, no només en la cacera des 

de lloc fix.

La modificació de 9 de maig bàsica-

ment inclou:

1. El conill a 4 comarques de Lleida 

es pot caçar fins el 15 d’abril.

2. Es permet caçar daina i mufló 

amb neu de forma contínua.

3. Cal recollir els cartutxos de forma 

IMMEDIATA, i per qualsevol modali-

tat, sota sanció administrativa.

4. Es regula l’Emergència cinegèti-

ca. 
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la ploma
D’uns anys ençà, la caça de la becada, o cega, com en di-

uen a “ses illes”, ha esdevingut una “moda” a la que tothom 

a qui li apassiona el gos de mostra s’hi ha apuntat. Els preus 

prohibitius dels vedats amb densitat de perdiu roja salvat-

ge, la irregularitat de la guatlla o la dificultat d’accedir a les 

poques Àrees Privades de Caça (APC) amb perdiu xerra, 

ha fet que els aficionats a la pràctica cinegètica amb el gos 

per davant, sobretot joves, s’hi hagin aficionat. D’aquest 

concepte se n’han d’excloure tots aquells aficionats al gos 

de mostra que visiten els vedats intensius, activitat molt 

respectable i necessària en molts casos, però que queda 

fora de l’àmbit d’aquest article, on parlem de “l’última” caça 

salvatge.

Dins d’aquests dos col·lectius, hi ha gent que va de caça 

amb gossos de mostra, altres amb springers o podencs 

(gossos aixecadors) i altres amb gossos de rastre, mentre 

practiquen caça de pèl (bàsicament conill o llebre). Després 

hi ha aquella gent que realitza pràctiques no només il·legals, 

sinó poc ètiques, com ara la caça al pas, caçar els dies de 

fortuna (onades de fred, condicions climatològiques des-

favorables, gelades o grans nevades...), que, tot i ser una 

minoria, de mica en mica s’han d’anar conscienciant que 

en el món on vivim actualment només hi pot tenir cabuda 

la caça ètica i sostenible d’espècies sensibles, com és el 

cas de l’arcea, sorda, oilagorra, gallinhola o pitorra (com se 

la coneix en diferents llocs de la península). Un dels pro-

blemes que trobem dins del col·lectiu de nouvinguts és la 

manca de coneixement, tant de les velles tradicions (com 

ara no publicar els racons que t’ensenya un company be-

cader, no “trepitjar” el terreny si arribes últim al lloc), com 

de la nova gestió de la becada, encapçalada per alguns 

col·lectius, com ara el Club de Cazadores de Becada con 

perro (CCB), la delegació catalana de la qual fa una feina 

considerable a les nostres contrades, tant quan col·labora 

en la revista de tirada nacional (Scolopax), com quan orga-

Aquesta secció de la revista està pensada per a ofe-

rir articles, escrits pel col·laborador Àlex Cuadros, 

qui ens exposarà tota una série de....

La ploma
del pintor
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ÀLEX CUADROS / Fotos: Marc Regada

Advocat de la Generalitat especialitzat en temes de 

caça i pesca.

Ha après a estimar la natura i es va iniciar en el món 

de la caça de la mà del seu pare i el seu avi, que va 

ser guarda major de la reserva de Cazorla. Vinculat 

a diferents associacions cinegètiques, ens escriurà 

sobre la caça menor en general i ens mantindrà in-

formats de les novetats que vagin sorgint i afectin el 

col·lectiu.

La Dama del bosc
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del pintor

nitza xerrades, cites gastronòmiques, 

assistència a Fires de Caça, jornades 

d’anellament, permisos pel cens de la 

contrapassa en col·laboració amb la 

Direcció General del Medi Natural i Bi-

odiversitat de la Generalitat de Catalu-

nya, concursos de Caça pràctica sen-

se mort (RNC Cadí), etc. Pels nounats 

en aquesta bonica pràctica (tot i que 

poc agraïda en números), aquí teniu 

algunes normes, europees, estatals i 

autonòmiques, a banda de les que pu-

gui fixar la vostra APC:

- La quota (límit màxim de captures) de 

becada és de 2 a les zones lliures i de 

3, a la resta de zones, a menys que el 

vostre Pla Tècnic de Gestió Cinegètica 

(PTGC) en fixi un de menor.

- Està prohibit caçar la becada al pas. 

Concretament a la sortida i a la posta 

del sol.

- No es pot caçar en condicions clima-

tològiques adverses (grans glaçades) 

ni quan els Serveis Territorials del De-

partament d’Agricultura i Medi Natural 

ho prohibeixen, com va passar durant 

la mitja veda de 2012, en aquest cas 

per la calor.

- No es pot caçar quan la neu cobreix 

totalment el sòl.
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- La becada, ja des de 1989 a Espanya i des de 1979 a 

Europa, no és una espècie susceptible de comercialització. 

Això inclou tant la compra com la venda i el seu consum en 

establiments d’hostaleria i restauració.

I altres recomanacions, pendents de ser incloses en les di-

ferents normatives anteriorment exposades:

- No es pot caçar en onades de fred. La Federació d’As-

sociacions Nacionals de Becaders del Paleàrtic Occiden-

tal (FANBPO), que engloba clubs com el CCB a Espanya, 

el Club National des Becassiers (CNB) a França, el MSK a 

Hongria, el CDB, el BDI i Ad’I a Itàlia, el ASB a Suïssa, el 

NWAOI a Irlanda, etc., està treballant per crear un proto-

col que pugui ser acomplert per tots els països d’Europa 

(més enllà de la UE), i finalment del Paleàrtic Occidental, 

que arribaria fins a Àsia (Monts Urals), que pren gran part 

de l’antiga URSS.

- Cal omplir un carnet de captures (PMA) que ja és obli-

gatori a França i que a Catalunya és obligatori a totes les 

Zones de Caça Controlada (ZCC), Reserves Nacionals de 

Caça (RNC) i algunes Àrees Privades i Locals de Caça 

(APC, ALC). Mitjançant aquest, podem controlar els Índexs 

d’Abundància Cinegètica (ICA), el número total de beca-

des abatudes en una temporada (es proposa entre 30 i 40) 

i, sobretot, els desaprensius que no compleixen les quotes 

fixades per la llei.

- Està prohibit treure els gossos de caça al bosc un cop 

acabada la temporada de caça, el primer diumenge de fe-

brer, entre altres raons perquè la normativa europea prohi-

beix destorbar les espècies migradores en l’època de retorn 

al seu lloc de cria. S’autoritza excepcionalment una sèrie de 

persones, amb gossos específicament ensinistrats, que han 

aportat les ales de les becades capturades a un/s biòleg/s 

designat/s, que han aportat en línia un resum de les jorna-

des i captures de la temporada, més un informe del cens de 

la temporada anterior, a poder sortir en un nou cens des de 

febrer fins a mitjans d’abril.

En propers números farem una ullada als gossos més adi-

ents, modalitats i hàbitats de la “Dama del Bosc”.

Com deia un bon amic, recordeu: “mal no feu, mal no pren-

gueu”. 

La ploma del pintor: La Dama del Bosc
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la reserva

DANIEL OLIVERA 

Guarda de Reserva de caça.

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

dies de caça tractarà temes de gestió, caça de reser-

va, acompanyament a caçadors, modalitats de caça, 

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

sorprendrà amb uns dibuixos fets per ell mateix que 

tracten espècies cinegètiques.

L
a 

re
se

rv
a

Sense aquest instint la nostra 
espècie no hauria evolucionat 
fins als nostres dies, senzilla-
ment hauria estat eliminada per 
altres predadors o competidors 
més forts.
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La caça és inherent en l’home. És un instint que es remunta 

als nostres orígens més llunyans. En aquells temps, l’home 

era un ésser fràgil, lent i amb unes facultats sensorials poc 

desenvolupades. Però el seu enginy, el poder de pensar i 

l’habilitat per adaptar-se a les circumstàncies van conver-

tir aquells primers homínids en hàbils caçadors, capaços 

d’abatre preses molt més potents que ells. Aquestes capa-

citats estaven al servei d’un poderós instint predador. Sen-

se aquest instint, la nostra espècie no hauria evolucionat 

fins als nostres dies, senzillament hauria estat eliminada per 

altres predadors o competidors més forts. Avui, després de 

milers d’anys d’evolució i de convivència amb un entorn na-

tural que hem anat domesticant, ja no queda gairebé res 

d’aquella espècie que, amb gran habilitat, treia profit dels 

animals i plantes del seu medi. Però l’instint ha sobrevis-

cut i ha acompanyat l’home en el seu viatge per la història. 

L’exercici de la caça, vist en termes bàsics de la nostra su-

pervivència natural, és difícilment justificable. Actualment, 

tan sols en alguns indrets remots de la Terra podem trobar 

grups humans que basen la seva activitat en la caça. Fins i 

tot, són pocs els pobles que tenen la caça com una ocupa-

ció simultània a altres mitjans d’obtenció d’aliments. És per 

això que l’activitat cinegètica ha esdevingut un assumpte 

sociopolític. Una acció regulada, amb la seva normativa i 

els seus límits. Una activitat extractiva més, administrativa-

ment parlant, comparable a l’extracció de fusta dels boscos 

o l’explotació d’àrids a les lleres dels rius. Així doncs, si la 

caça, com a activitat, no ha estat suprimida per ser consi-

derada una tasca obsoleta, arcaica i injustificada, és pre-

L’activitat cinegètica ha 

esdevingut un assump-

te sociopolític

Justificar la caça
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La reserva: Justificar la caça

cisament perquè suposa una eina útil, 

socialment acceptada (tot i l’augment 

de veus contràries) i amb un impor-

tant pes en l’administració, la qual hi 

dedica recursos econòmics i humans. 

En definitiva, si volem buscar una jus-

tificació per a l’activitat cinegètica, cal 

oblidar els raonaments primitius que 

brollen dels nostres instints més ín-

tims. La raó l’hem de cercar en la rela-

ció i l’equilibri entre la espècie humana 

i les poblacions de les diferents espè-

cies animals d’un territori, cosa que 

no és mai fàcil. Les espècies animals 

que coneixem com a cinegètiques, és 

a dir, aquelles sobre les quals recau 

la pressió de l’aprofitament cinegè-

tic, han evolucionat paral·lelament 

als depredadors especialitzats en la 

seva captura. És ben sabut que, de 

la mateixa manera que els predadors 

depenen de les preses de les quals 

s’alimenten, aquestes preses alhora 

depenen dels seus depredadors per 

mantenir les poblacions en un nivell 

òptim i per seguir el seu camí evolu-

tiu com a espècie única i diferenciada 

de la resta. La relació predador-presa 

no és tan sols de caire tròfic, sinó que 

també hi ha una relació referent al 

comportament i aparença física que 

ha esdevingut a partir de milers de se-

gles de convivència. En aquest sentit, 

és important comprendre que la pres-

sió que reben les espècies “presa” per 

part dels seus depredadors és, preci-

sament, allò que conserva els instints 

innats d’alerta i fugida que caracterit-

zen cada espècie i condicionen el seu 

aspecte, les seves qualitats i el seu 

cicle de vida anual. Quan les poblaci-

ons de predadors davallen o, com ha 

passat aquí, desapareixen, les conse-

qüències són negatives tant per a les 

espècies “presa” com per a l’hàbitat 

que les acull. Així doncs, una espècie 

que perd els seus predadors o “con-

troladors” pot degenerar físicament i 

instintivament. Aquests animals ja no 

necessiten estar constantment alerta, 

ni posseir qualitats físiques destina-

des a la fugida. De la mateixa mane-

ra, les poblacions d’aquests animals 

augmenten degut a la davallada de les 

baixes, però alhora degeneren perquè 

no hi ha res que elimini els animals de-

fectuosos, febles o malalts. Finalment, 

aquestes alteracions contribueixen 

a una degradació i transformació del 

medi que les sustenta i les acull. I aquí 

és on intervé l’activitat cinegètica. La 

manca de depredadors (controladors) 

naturals porta com a conseqüència 

la responsabilitat de l’home d’actuar 

com a tal, d’una manera gairebé ex-

clusiva, per tal de mantenir l’equilibri 

de les poblacions dins dels paràme-

tres naturals. Ara mateix, tret de casos 

molt concrets, l’única manera de què 

disposa l’home d’exercir aquest paper 

de predador/controlador és la caça. A 

partir d’aquí, quan ja tenim clara qui-

na és la justificació de la caça, entesa 

com el fet d’abatre un animal salvat-

ge mitjançant alguna de les diverses 

tècniques de què es disposa, és quan 

cal posar sobre la taula tots els ingre-

dients que són font de les polèmiques 

que tradicionalment envolten aquesta 

activitat. D’opinions n’hi ha tantes com 

persones. La caça té defensors i de-

tractors, hi ha caçadors nobles i pisto-

lers barroers... En definitiva, és tot un 

món fascinant que desperta passions 

de tota índole i que, certament, hem 

de defensar els mateixos caçadors 

perquè ningú ho farà per nosaltres. 
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No crec gaire en l’atzar, per tant, segurament vaig tenir la 

grandíssima sort de conèixer en Fèlix Peláez perquè ens 

movien les mateixes inquietuds i teníem moltes idees comu-

nes. En Fèlix era tot entusiasme, carregat d’il·lusió, harmo-

nia i entrega, amb un esperit aclaparador, tan aclaparador 

que va fer que un servidor entrés de ple en el món del rastre 

de sang. En Fèlix Peláez va ser 

soci fundador de la Asociación 

Española del Perro de Sangre 

(AEPES) i delegat a Catalunya 

de la mateixa associació.

En Fèlix va introduir l’art del 

rastreig de peces de caça ma-

jor amb gossos de sang a Ca-

talunya, va firmar un acord de 

col·laboració amb la Repre-

sentació Territorial de la FCC 

a Barcelona, amb l’objectiu 

de divulgar aquesta part de la 

caça i mostrar a la societat i al 

mateix col·lectiu, la importàn-

cia de ser respectuosos amb 

els animals objecte de caça, i 

fomentar l’ètica dins el nostre col·lectiu de manera total-

ment altruista. També va col·laborar amb la Generalitat amb 

la mateixa finalitat. 

No tinc cap mal record d’ell, per alguna cosa serà… Gran 

organitzador, ho tenia tot estudiat i preparat fins a l’últim 

detall. Cada any ens reuníem per elaborar el full de ruta de 

la delegació catalana i sempre ens quedàvem curts. 

Ha estat un gran luxe treballar amb ell per una mateixa 

causa. Hem fet cursos de formació a grans i joves, jorna-

des pràctiques, fires i festes, reunions, àpats i rastrejos. I 

tot i que la mort d’un amic és un gerro d’aigua glaçada i un 

cop duríssim, ens ha deixat un camí ben assenyalat i prou 

ampli perquè la resta de companys de la delegació pu-

guem avançar i continuem assentant l’art de rastrejar ani-

mals ferits tant al col·lectiu com a l’administració. Em sap 

molt greu no haver-me acomiadat, però intentaré aconse-

guir tots els projectes que ens vam plantejar. Fèlix, sempre 

seràs en els meus rastrejos, m’acompanyaràs i em guiaràs.

Una forta abraçada allà on siguis. 

Aquest buit ara l’omplirà el seu 

successor, en José Ignacio Ce-

nizo “Iñaki”, que ha passat a 

ocupar el càrrec de delegat 

d’AEPES a Catalunya. Ha estat 

sempre, des d’un comença-

ment, al costat d’en Fèlix i han 

treballat plegats per donar a co-

nèixer el món del rastre de sang 

a la resta de caçadors, ajudats 

pels components del Catalu-

nya Team. L’Iñaki ha elaborat un 

munt de proves per preparar els 

gossos i especialitzar-los per a 

seguir els animals ferits, a la re-

cerca de les dificultats i les limi-

tacions de les capacitats de gos 
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l’art de
Adéu a Fèlix Peláez 
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i conductor, amb l’objectiu de treure el màxim rendiment 

dels equips de rastreig. Segurament ens tindrà ben entre-

tinguts en futurs articles.  

EDUARD MELERO 
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rastrejar
L’”Asociación Española del Perro de Sangre” 

(AEPES) és una entitat sense ànim de lucre que 

va néixer l’any 2008 amb l’objectiu de divul-

gar i promoure el rastreig d’animals ferits amb 

l’ajuda d’un gos especialitzat amb l’objectiu de 

revaloritzar els aspectes ètics i tradicionals de 

la caça, intentant recuperar, en la mesura que 

sigui possible, el màxim nombre de peces feri-

des com a senyal de respecte cap als animals 

abatuts, tancant el cicle.

Per tal de formar al col·lectiu, AEPES realitza 

periòdicament cursos, seminaris, trobades i 

jornades de formació, entre altres activitats. En 

aquest cas, gràcies a la bona predisposició del 

col·lectiu català s’ha acordat realitzar un curs 

de rastre amb gossos de sang els propers 

dies 27 i 28 de setembre a Conill (Barcelo-

na). Serà el primer curs de rastre amb gossos 

de sang que es fa a Catalunya obert a socis i 

simpatitzants, tot i que l’any passat es va fer un 

seminari al Parc Natural del Cadí-Moixeró adre-

çat als Guardes de Reserva del Cos d’Agents 

Rurals de la Generalitat de Catalunya.

MÉS INFORMACIÓ: www.aepes.es / catalunya@aepes.es

curs de rastre
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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 Marce-

lo Clavero.

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

triques, tir al plat amb arc,... a un preu de 15 € per persona i 

dia per usar les instal·lacions.

- PAINT-BALL (boles de pintures): disposem de tot l’equip 

necessari i de diferents escenaris per 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 Fami-

liars, Allotjament...

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

tar. Fem el servei a la carta perquè quedis satisfet! 

Obert a partir de les 7:30 del matí

UBICACIÓ
RESERVES: 938 230 100 – 938 230 073
Àrea intensiva: 608 609 641
Pep: 607 996 218      pep@ serracanya.com
Amadeu: 666 545 380
coto@ serracanya.com
www.serracanya.com

Perdiu 9’95€

Conill 10’00€

Faisà 12’00€

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

Colom 2’50€

6 i 7 de setembre / 7 peces + esmorzar / 75 €

4 i 5 d’octubre / 7 peces + esmorzar / 75 €

8 i 9 de novembre / 7 peces + esmorzar / 75 €

6 i 7 de desembre / 7 peces + esmorzar / 75 €

10 i 11 de gener de 2015 / 7 peces + esmorzar / 75 €

7 i 8 de febrer / 7 peces + esmorzar / 75 €

7 i 8 de març / 10 peces + esmorzar + dinar + sorpresa / 110 €

21 i 22 de març / 10 peces + esmorzar + dinar + sorpresa / 110 €

PREUS DE PECES:

CALENDARI ENGEGADES GENERALS 
TEMPORADA 2014-2015



L’arctrap, és una competició de tir 

amb arc amb dianes volant, que les 

tiren unes màquines especials per 

aquest fet. Consta de tres màquines 

i cada tirador ha de tirar en les tres 

un número concret de fletxes.

Al final els 10 primers tiradors fan 

una ronda l’eliminació entre ells al 

que s’anomena la mort súbita. No 

és més que de dos en dos els tira-

dors es preparen i es llença un disc 

a l’aire i el primer que el toca passa 

ronda, fins que al final queden tan 

sols dos tiradors que són els que es 

disputen el primer lloc. Cal dir que 

el tirador que ha aconseguit més 

puntuació dels 10 que passen a les 

eliminatòries queda ja directament 

classificat per a la final.

A la Fira de Tàrrega aquest any es realitzarà 

el PRIMER TORNEIG INTERNACIONAL 

D’ARCTRAP

Tot gràcies a l’organització, 

innovació i col·laboració de 

Fira Tàrrega i Serracanya
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Gran Gascó Saintongeois: A meitats del segle XIX, el 

Compte Joseph de Carayon-Lantour va voler regenerar la 

raça debilitada dels gossos de Saintonge i va unir els úl-

tims descendents amb els Blaus de Gascunya del Baró de 

Ruble. Així es va crear aquesta raça, però això va produir la 

desaparició del gos de Saintonge. És un gos ben constituït, 

que dóna al mateix temps una impressió de força i elegàn-

cia. És de tipus ben francès, veient el cap, pelatge i expres-

sió. Utilitzat per la caça amb fusell de la caça menor, caça 

major i també de la llebre. Normalment caça amb canilla 

o sol, com a rastrejador (text: Club del Blau de Gascunya, 

Gascó Saintongeois i Ariegeois).

 

Petit Gascó Saintongeois: A meitats del segle XX, alguns 

caçadors de caça major del sud-est de França van selec-

cionar els exemplars més petits de les seves cadellades de 

Gran Gascó i van fixar aquesta varietat, destinada, en els 

seus orígens, principalment a la caça de la llebre. És un gos 

de talla mitjana, ben proporcionat i distingit. És polivalent 

i també s’utilitza per a la caça amb fusell. Pel seu origen, 

caça especialment la llebre, però també es molt bo per a la 

caça major (text: Club del Blau de Gascunya, Gascó Sain-

tongeois i Ariegeois).

L’ENTREVISTA DEL MES AMB... Ferran García Freixa de 

27 anys, fill de Matadepera, amant del bosc i dels gossos 

de caça, i entregat a aquesta tipologia de caça tan apassio-

nant com és “el rastre”. Té la raça Gran Gascó Saintongeois 

desde fa 5 anys i el primer exemplar el va adquirir a Fran-

ça l’any 2009, a un caçador del senglar. Després va anar 

ampliant la canilla reproduint gosses a la seva gossera fins 

arribar avui en dia als 10 exemplars. Caça el porc senglar al 

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt.

Perquè un gos de raça i no un gos creuat?

Primer de tot m’agradaria donar la meva opinió del que és 

un gos de raça, un gos de raça no deixa de ser el resultat 

Aquesta secció de la revista està pensada per a ofe-

rir articles, escrits pel col·laborador Àlex Cuadros, 

qui ens exposarà tota una série de....

La ploma
del pintor

ALBERT POU VILARÓ 

Enginyer agrònom. 

Visc els gossos i les races! Ensinistro gossos de rastre com 

el que més, sóc apassionat de les races i gaudeixo molt ve-

ient-les caçar. Després d’un recorregut personal ple d’ex-

periències visitant concursos, fires, criadors i sobretot ca-

çadors, de la meva mà, us mostraré les races de gossos de 

rastre utilitzades avui en dia en el nostre territori, descobrint 

les seves característiques i aptituds, de les quals en podem 

treure profit. Arribaré on faci falta per trobar les bones líni-

es i genètiques caçadores, entrevistant a experts caçadors 

que ens obriran les portes de casa seva i explicaran perquè 

tenen aquests gossos de raça. Us ensenyaré raça per raça 

quines son les seves característiques, d’on provenen, quins 

potencials tenen i les seves qualitats i defectes. Una secció 

per aquells que senten aquesta modalitat de caça al rastre 

amb passió! 

Frase important:

“Les races sempre han fixat genètica caçadora, que ens 

assegura la descendència”.

Gascó Saintongeois

rastrejant la    
             genètica



de la selecció de diversos creuaments 

entre exemplars amb unes caracterís-

tiques determinades i amb un objec-

tiu, m’explico amb un exemple com 

podria ser, el Grifó Blau. Antigament 

hi havia el Blau de Gascunya empleat 

per la caça de la llebre, un gos amb 

un nas molt fi, molt aplicat, calent de 

rastre, persistent en la recerca de ras-

tres i molt obedient, amb els anys, la 

població de senglar es va estendre per 

tot el sud de França i feia falta un altre 

tipus de gos, però aprofitant les quali-

tats del Blau de Gascunya, és llavors 

quan es varen fer encreuaments amb 

el Grifó Nivernès i el Grifó Vandeà per 

aportar més agressivitat, més veloci-

tat, intel·ligència i rusticitat al Blau de 

Gascunya, d’aquí en sortí l’actual raça 

denominada Grifó Blau de Gascunya. 

És només un exemple, d’entre molts, 

buscar dos tipus de gos amb qualitats 

ben fixades (nas, veu, poder físic, intel-

ligència, etc.) per intentar traslladar 

aquestes qualitats a la descendència.

En el meu cas, ja de petit, llegia llibres 

sobre la caça al país veí, França, i veia 

aquelles canilles composades per 

exemplars quasi bé idèntics entre ells i 

això em va portar a tenir un somni, un 

projecte de futur: amb els anys voldria 

tenir una canilla de gossos de raça, 

ben homogenis.

Per altra banda, penso que el gos de 

raça porta una selecció minuciosa i un 

treball darrera de moltes generacions 

i això es reflecteix en la regularitat en 

quant a morfologia i les qualitats funci-

onals a l’hora de reproduir.

Com vas conèixer aquesta raça?

Arrel d’anar a alguna fira a França amb 

el pare, vaig tenir coneixença física del 

Gascó l’any 2002, però no va ser fins 

al 2010 que vaig conèixer en “Richard 

de caceres” i em va convidar a pas-

sar un cap de setmana a casa seva, a 

la vall de les Hurdes. Quan vaig veure 

treballar la seva canilla i de seguida em 

vaig enamorar dels gossos d’aquesta 

raça.



28 Cinegeticat

Perquè has triat el Gran Gascó Saintongeois?

Per la seva noblesa, la seva obediència, el caràcter, el nas, 

la veu, la maniobrabilitat i la facilitat de la seva conducció, 

sobretot a l’hora de treballar rastres molt difícils. A més, és 

un gos seleccionat per caçar senglar durant moltes i mol-

tes generacions i avui dia es poden trobar orígens o tipus 

que pràcticament surten amb el senglar al cap, gossos que 

no tenen tanta tendència a seguir rastres que no siguin del 

senglar.

Descriu la manera que tenen de caçar?

Són gossos en general amb un olfacte molt fi, en la fase 

d’acostament a la peça són molt expressius, calents i or-

denats, s’escolten molt entre ells i tenen un gran esperit 

d’equip. Impressionen amb la seva veu, són gossos molt 

vistosos de veure treballar perquè, durant la cerca de ras-

tres, són molt alegres i molt enèrgics. De vegades massa 

agressius en contacte amb el senglar i això els porta a tenir 

alguna visita al veterinari. 

Quant a empaitar, són “diesel”, no són massa ràpids però 

si constants, mantenen la mateixa velocitat durant hores. 

Són gossos per gaudir de la seva forma de fer, no són per 

fer “tall”. Jo diria que són gossos per fer art, per disfrutar 

de l’obra de teatre i l’espectacle que donen durant totes les 

fases.

Com diu el meu pare: “Veure treballar una bona gossada de 

Gascons es com anar al Liceu a veure una Òpera”.

Com milloraries, si s’escau, la genètica dels teus gos-

sos?

Quan tu cries gossos de raça normalment les cadellades 

són molt homogènies i regulars (mateixa veu, mateix nas, 

mateix caràcter...) més aviat es tracta de mantenir allò que 

tens, ara bé, hi ha factors com la velocitat/agilitat que po-

dem millorar fent una “retrempe” (una travessa) amb un 

exemplar de raça diferent o fins i tot creuat que tingui unes 

característiques molt semblants (mateix color, mateixa 

morfologia, veu...) però que ens aporti el que busquem i 

dins dels exemplars de la raça no trobem. Això es una acció 

que s’ha de fer amb molta cura, guardant tots els exemplars 

per veure la seva evolució i saber si hem guanyat en els as-

pectes que preteníem millorar.

A quina edat i com inicies els cadells?

Fins als 5 o 6 mesos procuro fer sortides als voltants de la 

gossera per treballar la obediència, que els cadells apren-

guin el seu nom, que vinguin quan els crido i que es socia-

bilitzin al màxim amb mi. Posteriorment els faig algun ras-

tre amb alguna pell per veure els exemplars que estan més 

predisposats a rastrejar. Amb 8 mesos ja els poso sols en 

contacte amb el senglar salvatge i quan estan ben encegats 

els treballo una mica fermats per fixar-los bé en rastres més 

complicats, quan ja són capaços de portar rastres més o 

menys complicats, els entro a la canilla.

Com ha der ser el teu equip de gossos preferit?

Doncs la canilla dels meus somnis estaria formada per 8 

gossos pràcticament clonats, amb bons aploms i bon pit 

per aguantar hores i hores de carreres darrera el senglar.

Pel que fa el treball, valoro molt que siguin capaços de tre-

ballar qualsevol rastre deixat pel senglar durant el vespre 

o la nit anterior encara que els engegui a les 4 de la tarda.

També dono molta importància que no es deixin portar per 

rastres d’altres animals presents al bosc, com el cabirol o 

la guineu, cal recordar que un gos de senglar es un gos de 

senglar i només ha de fixar-se en el senglar. 

Pel que fa al caràcter, davant el senglar, han de ser gossos 

amb molta passió, valentia i que intimidin al senglar, que 

treballin en equip per fer pressió i fer arrencar el senglar 

a córrer i ser capaços de mantenir-lo hores i hores a bon 

ritme, per tal de poder donar-li caça.

Creus que ha d’anar lligada la morfologia i la qualitat de 

caça del gos?

Per suposat! Un gos displàsic o amb aploms deteriorats 

mai tindrà les mateixes condicions físiques que un gos ben 

Rastrejant la genètica: Gascó Saintogeois
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fet, ben aplomat i ben musculat. Cal destacar que la mor-

fologia no és bellesa, va més encaminada a la construcció 

òssia i muscular d’un gos, que no a les orelles, l’excés de 

pell, el color... 

Diga’m defectes i virtuts de la raça.

Més que defectes i virtuts de la raça, m’agradaria donar 

defectes i virtuts de la línia en concret que tinc a la gossera, 

ja que dins d’una mateixa raça sempre trobarem un barem 

de qualitats força obert.

La línia que jo posseeixo per a la caça del senglar són gos-

sos amb molt nas, molt obedients i ordenats, molt fàcils de 

fer anar. Davant el senglar tenen molt caràcter, a vegades 

un xic agressius i tot.

Defectes... són bastant delicats de la pell, a vegades un pèl 

pesats, tot i que miro d’anar seleccionant exemplars cada 

cop més lleugers. Sovint les gosses surten amb poca veu 

tot i ser Gran Gascons, i són delicades a l’hora de criar.

Ets d’alguna Associació, Club, Federació,... i en què et 

beneficia?

Sóc membre del Club Francès del Blau de Gascunya, Gas-

có Saintongeois i Ariegeois, desde l’any 2006, també en 

sóc el delegat a Espanya; també sóc membre, president i 

reimpulsor del Club Espanyol del Blau, Gascó Saintonge-

ois i Ariegeois, fundat als anys 90 per apassionats de les 6 

races que composa el Club. També sóc soci fundador del 

Club Espanyol del Porcellana.

Penso que els Clubs de raça són fonamentals per tal de 

promoure, donar a conèixer i mantenir les races, ja que són 

el treball de segles fet per molts apassionats als gossos i 

a la cacera.

Des del Club, cada any mirem d’organitzar una trobada 

d’apassionats de les races del nostre Club, organitzant 

una exposició monogràfica de morfologia. Cada any mirem 

d’organitzar-la en diferents punts de l’Estat per tal de do-

nar oportunitat a tothom qui posseeix alguna de les nostres 

races. Allà intercanviem opinions, un jutge especialitzat en 

les races ens ensenya quines han de ser les directrius a 

seguir a l’hora de criar i ens fa una valoració de cada gos 

presentat a l’exposició.

Per altra banda també organitzem una prova de treball 

per gossos de senglar, que consisteix en donar un rastre 

a cada canilla composada de 6 a 8 gossos de raça inscrits 

al llibre d’orígens (no cal que siguin obligatòriament de la 

mateixa raça els 8), la canilla ha de realitzar la fase d’acos-

tament o rastre, pressionar al senglar perquè arrenqui del 

jaç i perseguir-lo. Cada canilla te dues hores de temps re-

glamentari per realitzar totes les fases i empaitar-lo fins a 

final de temps.

També organitzem una prova de treball per gossos llebrers, 

amb els mateixos requisits que la de senglar i només amb 

unes petites variacions: cada canilla pot estar composada 

de 4 a 6 gossos i el temps es redueix a una hora i mitja per 

a realitzar el treball d’acostament i persecució.

Ja que gran part dels nostres socis es troben al cantàbric, 

i allà es tradició la caça del senglar amb gos lligat (atraillat), 

també organitzem una prova d’aquesta modalitat sobre 

senglar, que consisteix en fer córrer el gos estacat, és a dir, 

que el gos ha de “tallar” un rastre i l’ha de seguir uns minuts 

expressant-se de forma clara.

Des d’aquestes línies, voldria animar a la gent que tingui 

algun gos de raça a posar-se en contacte amb nosaltres 

per així poder fer més pinya i poder estendre, encara més, 

la nostra passió pels gossos de raça.

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

què?

El Gran Blau de Gascunya, perquè té característiques sem-

blants al gascó i s’adapta a la mena de gos que m’agrada 
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Crec que és de ben educats, quan s’arriba per pri-

mer cop a  un lloc, presentar-se. Això és el que pen-

so fer amb  aquest: Petit Currículum. Espero que 

aquest títol, no porti a confusió com em va passar 

en una altra ocasió. Que després d’acompanyar un 

escrit amb un títol semblant la persona destinatària, 

a causa de la seva gran activitat, no va tenir temps 

d’obrir-lo i per tant tampoc de llegir-lo. L’home es 

desfeia en disculpes, dient que ho sentia moltíssim, 

però ells no necessitaven a ningú per treballar, ja que 

tenien el personal al complert, però sí que desitjaven 

que tingués sort i, trobés feina en algun altre lloc. I 

jo, jubilat, amb gens de ganes de tornar a treballar.

El títol, és simplement el que dóna lloc a la meva presentació 

com a caçador.

A la meva família, l’afició a la caça va saltar una generació. 

Si bé els meus avis eren uns grans aficionats, el meu pare 

mai havia agafat cap arma per sortir a empaitar cap animal. 

Per això, vaig tenir el meu primer contratemps en vendre’s 

el pare les armes de l’avi Joaquim, tot i dir-li jo, als meus 10 

anys, que seria caçador.

En aquell temps, encara no amb 10 anys, ja feia anar l’esco-

peta de balins amb destresa. El pare, lògicament no me la 

deixava treure de casa. Ell, fins i tot havia ideat una compe-

tició per treure’m del cap aquesta idea. Em donava 10 cèn-

tims per cada ratolí que matava, en un teulat de sota a casa. 

Molts dies feia la pesseta. Uns altres dies, però, sortia amb 

l’esmentada escopeta, després de despenjar-la a casa, des 

d’una alçada com un primer pis fins al carrer mitjançant un 

cordill, per anar a caçar ocells. Queien principalment par-

dals, pinsans, cuetes i fins i tot alguna merla. Amb la meva 

ignorància, era el terror de les sargantanes.

Ja més gran, podia agafar, encara que al principi, d’amagat, 

una escopeta Remington del 22 de l’avi Miquel que tirava 

uns cartutxos carregats amb “mostassa” i esparverava totes 

les merles de l’hort. El pròxim salt dins l’armament va ser 

un 9 mm, que em deixava un amic, per ser més efectiu amb  

aquests ocells. 

Em va costar aconseguir l’autorització paterna per treure’m 

el permís d’armes. Als 16 anys, el pare es resistia. Ara als 17, 

vingué un dia i em digué: “he pensat que quan et quintin, no 

em demanaran pas permís i a la mili faràs servir armes prou 

més perilloses, per tant, quan vulguis ja tens el meu permís 

per treure’t el d’armes de caça.”

Tenia el permís, ara d’arma feia servir la de l’avi Miquel: un 

16 Lefaucheux, que tirava beines de cartró amb pólvora ne-

gra. A causa d’això, el primer esquirol  que vaig abatre no 

el vaig poder veure ni trobar fins que no va marxar el nú-

PETIT CURRÍCULUM
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vol de la pólvora. Amb ella van caure la 

primera perdiu i el primer conill. També 

un meu cosí em deixava un 12 mm per 

empaitar els esquirols, aleshores ani-

mals cinegètics, per les bagues dels 

pins. Intentava menjar-me’ls cuinats 

de totes les formes possibles, però de 

cap m’acabaven de fer el pes. Com 

que tinc la norma bàsica dins la caça, 

de menjar-me el que mato, vaig deixar 

de disparar, només ho feia si en veia un 

de molt maco i algú me l’havia dema-

nat per dissecar, afició molt normal en 

aquell temps.

Ja documentat, amb aquesta arma i 

una del 12 plana d’un meu tiet, vaig ei-

xamplar el radi d’acció, tant per la zona 

on anava a caçar com per les especies 

a què em dedicava.

Van començar les anades a l’Empor-

dà i altres zones humides a darrere els 

ànecs, amb el meu cosí Paquito. També 

fèiem córrer conills i perdius pel vedat 

del nostre poble: Sant Quirze de Beso-

ra. En no disposar de gos, aquesta fei-

na l’havia de fer jo, no amb el nas a ter-

ra, però si  controlant on podíem trobar 

les diferents peces, aixecar-les, intentar 

que passessin per on havia col·locat 

el meu cosí i trobar-les un cop abatu-

des. Així com encerts, també vaig tenir 

molts fracassos. 

Amb 19 anys vaig començar a partici-

par en les batudes de senglar, que feia 

aleshores la jove Colla de Besora-Vidrà.

Per matrimoni, les vacances d’estiu les 

passava a Sòria, allà va començar la 

meva gran afició a la guatlla durant la 

mitja veda, afició que avui dia encara 

dura i espero cada any el mes d’agost 

amb impaciència. Aquesta cacera va 

fer que comencés a pensar, per ser 

imprescindible, en un gos. D’ells n’he 

arribat a tenir un parell molts anys: Bre-

tons i Setters Anglesos, que aprofito 

per tota la caça petita. 

El senglar, actualment el caço en 4 co-

lles del Ripollès i Osona. Des que estic 

jubilat, en les èpoques de caça, hi de-

dico quatre dies a la setmana. Fa molts 

anys, en els inicis, el meu objectiu era 

poder arribar a abatre un centenar 

d’animals. En aquests moments ja hi 

estic molt a prop. Sóc un caçador molt 

petit, ja que no he sortit d’Espanya a 

fer cap cacera o safari, bé, un cop a 

França a un vedat de caça intensiva de 

faisans i perdius.

La caça “gran”, a banda del senglar, 

sempre m’ha interessat. Encara recor-

do quan el dia abans de Sant Miquel 

ens penjàvem per les carenes de Coma 

d’Orri, Gra de Fajol i altres, esperant 

que la cacera patronal de Setcases ens 

fes pujar algun isard. 

Cada temporada m’apunto a tots els 

sorteigs d’animals selectius, per cert, 

amb no gaire sort, però algun isard i 

cérvol ha caigut.

Gràcies a les repoblacions fetes fa 

uns quants anys, el cabirol ha colo-

nitzat quasi tota Catalunya i, d’aquells 

500 cabirols inicials, es parla que ac-

tualment en tenim uns 15.000 a casa 

nostra. Això ha fet que molts, quan es 

va declarar espècie cinegètica i es van 

Racó de caça

L’últim senglar de la col·lecció, abatut la temporada passada. Medalla de plata.



32 Cinegeticat

començar a repartir precintes, ens afi-

cionéssim a la caça del més petit dels 

remugants. També va ser el meu cas i, 

any rere any, espero l’abril per poder 

fer els acostaments i aguaits necessa-

ris per gastar els precintes de què dis-

poso. Aquest tipus de caça en solitari 

m’enamora, serà perquè em recorda la 

dels meus inicis.

No sóc pas un gran amant de la “trofeï-

tis”, però pot ser per “deformació pro-

fessional” (ja que pertanyo com a vocal 

a la Comissió de Catalunya d’Homo-

logació de Trofeus de Caça) que actu-

alment miro molt i selecciono l’animal 

per les banyes, abans de disparar-lo.

No he pogut pas muntar el meu pavelló 

de caça amb els trofeus abatuts, com 

alguns, ara, amb permís de la senyo-

ra, he aconseguit instal·lar el meu petit 

racó de caça al voltant de la xemeneia. 

Des que vaig començar a caçar tinc 

anotades totes les sortides que he fet 

en una sèrie de llibretes, d’aquelles que 

en deien de 100 fulles, explicant tota la 

cacera dia a dia: lloc, incidències bai-

xes, catxes, etc. Crec que passo de les 

40 llibretes, vol dir que tinc molt mate-

rial per explicar.

Bé, aquest petit caçador sóc jo, i què 

ens explica aquest, pensareu. Fent 

certa la dita castellana “que sabe más 

el diablo por viejo que por diablo”, in-

tentaré estar entre vosaltres periòdica-

ment, per explicar-vos algun retall de 

tots aquests anys d’escopeta o rifle al 

muscle, darrere els animals de caça, ja 

que sóc un caçador a qui agrada es-

criure, no un escriptor a qui li agrada 

caçar. 

Em trobareu doncs a la secció FETS 

DE CAÇA de la revista que esteu lle-

gint: CINEGETICAT 

Fets de Caça: Petit currículum

Un matí a Sòria. Els gossos Xispa i Duc amb un penjoll de guatlles.
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Galeria de fotos dels subscriptors

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

ta manera tindràs l’oportunitat de deixar constància dels 

teus èxits cinegètics o ensenyar a la resta de caçadors 

aquelles aventures o jornades que més t’han agradat. 

l’objectiu L’
ob
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El Nacho ens mostra un cabirol 

recuperat 24h després del tret 

i amb pluja, gràcies a la seva 

gossa Tika. A la foto es veu la 

cara de felicitat del caçador.

L’Anselm fent feines de gestió

El Pep amb un “mega” senglar abatut al Cor de Catalunya.

Polivalència dels gossos 

del Domingo.
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des de  

Què és per vostè la caça?
La caça és una afició amb la qual he conviscut a casa 

meva des de ben petit, quan somiava en poder acompa-

nyar algun dia el meu pare en les seves sortides de caça 

del conill. Passats uns anys, la caça es va convertir en una 

autèntica passió, una manera de viure i entendre la nostra 

relació amb l’entorn que ens envolta.

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

Com he dit, des de ben petit que veia arribar el meu pare 

a casa després de les jornades de caça i sempre vaig tenir 

la il·lusió d’algun dia poder practicar aquest esport. Més 

endavant, el món que em va atrapar definitivament va ser el 

de la caça del senglar, concretament el fet de tenir i cuidar 

un equip de gossos, veure’ls créixer i treballar. Això és el 

que em va fer enganxar a aquesta afició.

Quants anys fa que caça? 
Vaig començar a caçar amb 16 anys, quan em vaig treure 

el permís d’armes, però des d’uns quants anys abans vaig 

començar a acompanyar al meu pare i a tota la colla en les 

batudes del senglar.

On caça habitualment? Quines caracte-
rístiques té el lloc on caça? 

La meva zona de caça està entre el Baix Empordà i el Gi-

ronès, concretament cada setmana caço el senglar amb la 

colla de Flaçà, Foixà i La Pera. La zona que cacem està for-

mada bàsicament per una combinació de camps i boscos 

molt bruts, terreny en el que des de fa uns anys, el senglar 

D
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Marc Riembau 

25 anys, Palau-Sator 
(Baix Empordà)
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 dins
està augmentant de manera increïble 

les seves poblacions, al contrari de la 

resta d’espècies cinegètiques, cada 

vegada més escasses.

Quina modalitat li agrada 
més? Perquè?

Com ja he dit, la modalitat que prac-

tico sempre és la caça del senglar 

amb gossos de rastre. És la modalitat 

que més m’atrau per diversos motius, 

sobretot pel treball dels gossos. Tinc 

la sort de ser un dels gossers de la 

colla i el que em manté més lligat a 

aquesta afició és el treball amb els 

gossos, anar formant un equip i veu-

re’l evolucionar setmana a setmana. 

A part d’això, el component més so-

cial que té aquesta caça, el trobar-se 

cada setmana amb el mateix grup de 

gent des de fa bastants anys, la con-

verteix, per a mi, en alguna cosa més 

que d’altres modalitats de caça.

Un paratge per caçar…

Com ja he dit, acostumo caçar en una 

zona bastant plana, de boscos no 

molt grans. Penso que és una bona 

zona per caçar el senglar, si bé quan 

he tingut ocasió de caçar en grans 

muntanyes també m’ha agradat. Crec 

que cada zona té els seus avantatges 

i inconvenients. Per exemple, si bé on 

acostumo a caçar és una zona bastant 

bona per al senglar, el fet de ser traves-

sada per tantes carreteres converteix 

massa sovint la caça en un constant 

patiment pels gossos i el trànsit. Això 

en canvi, mai passaria a la muntanya.

Té gos? Quina raça? Quin 
gos va ser el primer que 
vas tenir?

Sóc un dels gossers de la colla del 

senglar, i per tant, tinc i he tingut un 

bon nombre de gossos de rastre. Mai 

he utilitzat una espècie en concret i 

sempre he tingut gossos creuats de 

diverses espècies.

Quan vaig començar a caçar, a casa 

ja hi havia un bon nombre de gossos, 

pel que no sabria dir quin és el primer 

que vaig tenir. Està clar que hi ha gos-

sos dels que sempre guardes algun 

record especial, sobretot aquells que 

has vist créixer a casa des de petits 

i que arriben a ser molt bons com-

panys de caça; però pràcticament de 

tots els que he tingut en podria expli-

car alguna història.

Quina arma o armes 
utilitza? 

Caço amb una escopeta semi-auto-

màtica.

Aprofita la carn de caça?
Sí, ens repartim els senglars abatuts 

entre els membres de la colla.

Troba amb facilitat boti-
gues especialitzades en 
caça?

Per les necessitats que he tingut sem-

pre he trobat el que necessitava.

Creu que la llei de caça 
està actualitzada? 
Perquè?

Sincerament, desconec el redactat 

d’aquesta llei i molts dels seus contin-

guts. El que sí que puc dir és que en el 

cas de la caça que conec, la del sen-

glar, hi ha moltes dificultats que hau-

rien de desaparèixer per ajudar a fer 

la nostra activitat més segura i eficaç. 

Més facilitat per tancar zones on es-

tem realitzant batudes, per exemple. 

El que no és lògic és que ens demanin 

que fem batudes a l’estiu pels danys 

que provoquen els senglars i llavors no 

ens dónin cap facilitat a l’hora d’orga-

nitzar-les, sinó tot el contrari. Un tema 

que també crec que s’hauria de revisar 

és el de les carreteres. Ens trobem so-

vint que els senglars es troben prop de 

grans carreteres i ens veiem obligats a 

fer-hi batudes a petició dels pagesos. 

En aquests casos caldria col·laboració 

de tothom per evitar riscos amb les 

carreteres.
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Quina és la mitjana anual de costos en 
relació a la caça? 

La veritat es que no ho tinc contabilitzat. Els costos comuns 

que tenim tots, suposo: assegurances i llicències. Pel que 

fa a costos en munició i altre material la veritat és que és 

baix, degut a la nostra modalitat de caça. Potser el més 

destacable és el manteniment dels gossos (menjar, veteri-

naris,…) si bé en aquest punt contem amb la col·laboració 

de la colla per intentar fer més assumibles aquests costos.

Què creu que es pot millorar en el món 
de la caça?
Crec que la nostra és una activitat necessària, però que 

molta gent, potser pel desconeixement que en tenen, no 

ho volen veure. Crec que cal fer el màxim de difusió de com 

treballem perquè se’ns respecti més, sobretot als mitjans 

de comunicació i en l’opinió general.

Com veu el futur de la caça a Catalunya?

Per la zona on visc, una zona rural, veig la caça com una 

activitat cada vegada més necessària pels danys que pro-

voquen els animals als cultius. És evident que practiquem 

aquest esport per afició, però si no ho féssim nosaltres cal-

dria buscar algú que s’encarregués de fer aquest servei, 

doncs si no és així, es farà impossible viure de l’agricultura 

en poc temps.

Alguna anèctoda?

Com tots els caçadors, tindria mil històries per explicar de 

caça, dels gossos, de tirs increïbles, o increïblement fallat. 

Una història que sempre acaba sortint quan parlem amb 

gent de la colla és la d’un dia que, a l’hora de plegar, no 

havíem trobat cap senglar. En vam trobar un a l’últim mo-

ment, va travessar tota la zona de la batuda de dalt a baix 

passant per un gran nombre de parades. Al final el vam po-

der abatre, però després d’haver-lo fallat 8 o 10 caçadors i 

haver-li disparat, exactament, 28 trets.

Acabi la frase: 
El millor caçador és aquell que… 
Cada dia que surt a caçar passa una bona estona, fins i tot 

aquells dies en que no tenim l’opció d’abatre cap animal, 

potser ni tan sols de trobar-ne o veure’n cap. L’estona que 

passem en l’entorn natural ja és suficient per passar un 

bon dia. 

Des de dins: Marc Riembau Bassó





38 Cinegeticat

l’escola  L’
es

co
la

 d
e 

go
s

MIQUEL BENÍTEZ 

Caçador i ensinistrador de gossos de caça.

Rodamón ple d’experiències i apassionat de l’ensi-

nistrament de gossos de caça menor, explicarà com 

aconseguir el gos que necessita cada caçador, des 

de la cria fins a assolir el seu màxim potencial, tot 

fent reflexionar sobre quines característiques ha de 

tenir el gos per a cada caçador tenint en compte 

l’espècie que es vol caçar, l’orografia del terreny, la 

forma de caçar...

Comencem un nou curs bàsic sobre gossos de mostra, per 

poder preparar el nostre futur company de caça, perquè 

el dia de demà puguem gaudir d’un company inseparable, 

que serà el nostre gos.

El curs començarà ja des de la munta o quan adquirim un 

cadell, perquè es molt important tenir coneixement del que 

volem caçar o en que zones dedicarem les nostres accions 

de caça.

Cacem des de la Vall de l’Ebre fins al cim dels Pirineus.

M’agradaria poder transmetre les meves idees i experiènci-

es com a caçador i ensinistrador.

Per poder tenir la il·lusió cada dia amb el nostre cadell, i així 

el dia de demà puguem gaudir d’ell amb records que dura-

ran tota una vida en un racó de la nostra ment.

Anirem fent en diverses fases, des de cadell fins al desenvo-

lupament del gos a l’acció de caça salvatge, i  així podrem 

polir possibles defectes i manies.

Per això es molt important que tinguem molt clar, el que 

Es molt important tenir 

coneixement del que vo-

lem caçar o en que zones 

dedicarem les nostres 

accions de caça.

Curs bàsic sobre 
gossos de mostra
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 de gos
tenim en cada zona de caça 

de la nostre Catalunya, per-

què tenim aquesta sort, de te-

nir zones totalment diferents. 

Zones on abunden les aquàtiques, passos de tord, zones 

d’abundant conill o perdius i becades en zones altes de les 

muntanyes del Pirineu.

Haurem de tenir un gos que s’adapti millor a la caça que 

anem a caçar, així com al terreny. O si volem un gos que 

caci a prop o que tingui molt recorregut.

Així apostarem de segur pel dia de demà, tenir un gos và-

lid per a nosaltres i així poder anar sobre segur i cercar 

en les línies que mi-

llor s’adaptin al 

nostre estil de 

caça, per 

això ja 

començarem des de la 

base de la munta, trac-

tant els seguents temes: 

- La morfologia del cadell.

- Com testar un cadell.

- Contacte amb la caça.

- La intel·ligència en situacions de caça.

- La mostra.

- La recuperació.

- L’adaptació a l’espècie que anem a caçar.

- El terreny.

Amb això, espero que us pugui ajudar i informar sobre la 

caça i els gossos.

Per això espero que periòdicament, puguem veure com 

anem avançant amb el nostre gos.

Ells aprendran de nosaltres i nosaltres d’ells, i així el dia de 

demà hi haurà aquesta fusió entre gos i caçador.

Espero de tot cor que us agradi, i que us pugui 

ajudar. 

a nosaltres i així poder anar sobre segur i cercar 

en les línies que mi-

llor s’adaptin al 

nostre estil de

caça, per 

això ja

- El terreny.

Amb això, espero que us pugui ajudar i informar sobre la 

caça i els gossos.

Per això espero que periòdicament, puguem veure com 

anem avançant amb el nostre gos.

Ells aprendran de nosaltres i nosaltres d’ells, i així el dia de 

demà hi haurà aquesta fusió entre gos i caçador.

Espero de tot cor que us agradi, i que us pugui

ajudar. 

Tenim la sort que a Catalunya 

hi ha zones totalment diferents.



A Catalunya hi ha prop de 50.000 caçadors federats.

Qualsevol caçador que adquireixi la Llicència Federativa Au-

tonòmica de Catalunya, passa a formar part de la Federació 

Catalana de Caça.

AVANTATGES DEL CAÇADOR FEDERAT:

El caçador federat compta amb una assegurança de danys 

propis, la qual cobreix les despeses per accident del propi 

caçador, costos que no estan contemplats en l’assegurança 

obligatòria i per aquest motiu s’integra en la Llicència Fede-

rativa.

Per què federar-se a la Federació Catalana de Caça?

Rambla Guipúscoa nº 23-25 3ª Planta B/C · 08018 BARCELONA

Telf: 933191066  Fax:932683795

info@federcat.com / www.federcat.com

Des de les nostres oficines s’ofereix al caçador federat:

• Assegurança de danys a tercers (Assegurança Obligatòria) de la companyia d’assegurances exclusivament dedicada 

  als caçadors, MUTUASPORT.

• Tramitar la Llicència de Caça.

• Rebre gratuïtament la nostra revista semestral d’informació.

• Gaudir del serveis que ofereix la nostra pàgina web.   

• Assessorament jurídic.

• Participar en competicions.

• Tràmits d’afiliació dels seus gossos en el Llibre d’Orígens de la Federació Espanyola de Caça.

• Descomptes en tots els cursos, seminaris i actes organitzats per la Federació, molts de forma gratuïta.

• Poder ser usuari del Projecte d’Emissores de la F.C.C  de Telecomunicacions, dissenyat exclusivament per als 

  caçadors catalans.

L’única manera de tenir la força necessària per defensar la nostra activitat, la nostra manera 

d’entendre el medi natural i la gestió del seus recursos, davant de l’Administració, els mitjans 

de comunicació i els moviments anti-caça, entre d’altres, passa per la unió de tots aquells que 

practiquem la caça. La Federació Catalana de Caça aglutina el 80% del caçadors catalans i és 

l’única institució amb representació oficial davant els organismes governamentals.

Caçador, si vols defensar la teva afició, FEDERA’T!
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Per fer la recepta que ens  pertoca procurarem de servir-nos 

d’una cuixa de senglar no massa grossa, i d’un animal jo-

venet. Desestimant per altres elaboracions culinàries peces 

d’animals més vells.

INGREDIENTS

Una peça de cuixa de senglar d’uns 4 quilos

Un gra d´all

100 gr de cansalada grassa a tires

romaní

300 gr de escal·lònies pelades

150 cl de vi ranci

250 cl de brou

Oli d´oliva verge

JORDI ÁLVAREZ - “TOTI”

Cuiner professional, caçador i recol·lector.

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

tots aquells restaurants del nostre País per tal de 

presentar, periòdicament, receptes elaborades amb 

carn de caça.

Recordeu que per a consumir carn de caça amb total 

seguretat, la peça ha de passar una inspecció sanitària.

El bon ús de les  
peces de caça

racó  

Secció patrocinada per: 

www.momentsgastronomics.com
xarxa pels amants a la gastronomia
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Cuixa de senglar 
rostit al forn amb 
escal·lònies i vi ranci

LA RECEPTA

La vigília de la preparació de la recepta, farcirem la cuixa 

amb els talls de cansalada ajudant-nos d’una agulla. L’ope-

ració consisteix en introduir trossets de cansalada a l’inte-

rior de la carn per obtenir una aportació d’untuositat i po-

tenciar el gust.

També untarem la cuixa amb el gra d’all i el romaní i la dei-

xem a la nevera tota la nit.

Posarem la cuixa a la safata del forn amb l’oli, prèviament 

sal-pebrada i la cobrirem amb paper d´alumini. L’introdui-

rem al forn, pre-escalfat a 185º.

Els temps de cocció varien en funció de la mida de la peça, 

i la temperatura del forn. Per a una cuixa de 4 quilos serà de 

unes tres hores.

En una paella saltejarem les escal·lònies, sal-pebrades. 

Quan estiguin ben rossetes incorporarem el vi ranci i ho 

deixàrem reduir i després hi afegirem el brou.

Passades les dues hores traurem el paper d´alumini i incor-

porarem les escal·lònies i la salsa per sobre de la peça.

Ho deixarem coure 1 hora més amb la precaució d’anar-la 

regant fins que quedi ben rostida.

Sabrem que la cuixa està ben cuita quan al punxar-la li  surti  

el suc de la cocció net, sense sang.

Recomano acompanyar el plat amb un bon cremós de pa-

tata i un bon vi  negre amb cos.  

 gourmet
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JORDI MOLAS
President de la Societat de Caçadors Esportius de 

Rupit i Pruit.

Com es diu la societat?
La societat es diu Caçadors Esportius de Rupit i Pruit.

Quin any es va fundar?

El 1978.

Quins termes municipals abar-
ca la societat? 

Rupit i Pruit, un i gràcies !

Quantes hectàrees aproxima-

des teniu?
5.512 hectàrees.

Quina és la mitjana d’edat dels 

socis?
60 anys.

Quines espècies cinegètiques 

teniu?
Senglar, becada, cabirol, tudó, conill i guineu.

Quines espècies són les que 

caceu més habitualment?
Senglar i becada.

Caçadors Esportius 
de Rupit i Pruit
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Són molt complexes les tas-
ques que ha de fer com a ges-
tor de l’àrea privada de caça? 
Per quin motiu?

Depèn de l’equip humà que tinguis al costat. Jo tinc la 

sort que la junta es una gent molt voluntària i molt maca. 

Tinc un secretari i un vicepresident que són de luxe. La  

nostra societat és una mica complexa ja que tenim la colla 

del senglar compartida amb dos municipis més que són 

Tavertet i Vilanova de Sau. Aquesta colla senglanera es va 

crear fa més de cinquanta anys fins avui.  Les tasques de 

gestió les portem al dia intentant regular les poblacions 

de senglar prop de les zones agrícoles (tasca difícil). La 

gestió del conill de bosc comença a ser preocupant ja que 

les malalties fan destrosses dins la nostra societat i socie-

tats veïnes. 

Algun aspecte que cregui que 
es pot millorar?
Podem millorar molt amb moltes coses, però les lleis actu-

als ens frenen. Per la repoblació de perdiu, llebre i conill cal 

passar uns controls sanitaris impossibles de complir. Un 

altre tema important es la comercialització de la carn de 

caça. Tenim molts problemes per poder manipular la carn 

i no en podem fer bon ús. No es pot portar als menjadors 

socials ni vendre a l’hosteleria... estem capats. Estem en 

contacte amb l’única empresa que esta autoritzada però 

els desplaçaments són molt costosos i tot suma.

Per espècies, quin nombre 

de captures teniu per tem-

porada:

Espècie / Nom científic (mitjana de 
captures/any)

Tudó   Columba palumbus (50 u.)

Becada   Scolopax rusticola (120 u.)

Conill   Oryctolagus cuniculus (15 u.)

Guineu   Vulpes vulpes (20 u.)

Porc Senglar  Sus scrofa (230 u.)

Cabirol   Capreolus capreolus (6 u.)

Com porteu la relació amb la 
resta de usuaris del medi na-
tural?
Amb molt respecte i educació. El medi és de tots, primer 

dels propietaris, però amb un ús racional el podem com-

partir. És un dels temes, juntament amb la seguretat, que 

sempre parlem en les assembles. El caçador no és l’únic 

usuari del bosc i de la natura, per tant, cal respectar tota 

persona que entra en aquest espai. La pena és que per 

quatre inconscients amb arma es culpa a tot el col·lectiu.

Teniu molts problemes de 
danys d’espècies cinegètiques 
a l’agricultura/accidents tràn-
sit,…? Com ho solucioneu?

El problema principal és els danys del senglar als conreus. 

Tenim autèntics problemes en evitar els perjudicis econò-

mics que genera l’amic pelut. Estem en contacte perma-

nent amb els pagesos per poder fer intervencions ràpides. 

El cas és que la caça és un esport i tots tenim les nostres 

feines, per tant, entre setmana és complicat intervenir. Aquí 

és on amb dos o tres dies podem tenir danys importants. 

El secret és estar bé amb els pagesos ja que són els que 

ajudaran a què les espècies puguin prosperar, però no els 

podem deixar sols i de banda.

Alguna anècdota a destacar?
La nostre societat col·labora en tots els actes del poble, 

per exemple en la festa major, pessebre vivent (us recoma-

no el quadre dels caçadors, jejeje...)...  Hem rebut moltes 

trucades dels Mossos i bombers quan han tingut alguna 

persona perduda. Som els que millor coneixem el medi i 

podem ajudar en tasques de rescat. El meu company Dani i 

jo vam trobar una dona perduda en estat hipotèrmic durant 

un rescat en el qual estaven treballant diverses dotacions 

de bombers i policia. Va ser molt bonic que la gent parlés 

dels caçadors com a herois i no com a assassins...

Com veu la vostra societat en 
un futur?

La nostra societat la veig plena de vida i un bon grup. És 

veritat que tenim gent gran però també tenim gent jove 

amb ganes. Necessitem les dues coses: TREMPERA I 

SENY! Crec que és la clau del futur en la caça.  







Caça amb arc

Vedats de caça menor

Vedats de caça major

Esperes i acostaments 

de Cabirol, Senglar i Isard

Vedat intensiu per a grups

Caça a la carta

Telf: 696 503 515

cotosmas@hotmail.com                

www.cotosmas.com


