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Editorial

Estem acomiadant l’hivern i, aquest, ja no el recuperarem. He 
escollit aquesta magnífica fotografia de portada del gran pro-
fessional Mario Bregaña per recordar que abans l’hivern era 
hivern i la neu, a hores d’ara, normalment havia cobert tots 
els cims del Pirineu oferint unes imatges precioses i dignes de 
fer-ne postal. I sí, també feia molt fred, en dèiem fred d’hivern. 
Malauradament, els últims anys això ja no és així. Enguany la 
blancor de les muntanyes ha brillat per la seva absència (tot i 
que encara es pot produir algun episodi de neu, espero que no 
d’aquells que fa més mal que bé) i ha fet calor, estranya calor 
d’hivern. Aquest temps té unes conseqüències òbvies al medi, 
em temo que nefastes. Sequera extrema, plagues i la necessària 
adaptació de la fauna salvatge per assegurar la supervivència fa 
que els hàbits i les rutines de les espècies cinegètiques canviïn 
també, més que mai, a marxes forçades. Potser aquests “canvis 
climàtics” o “cicles meteorològics” podrien donar resposta a la 
peculiar temporada de caça d’aus migratòries, on hi ha hagut 
diversitat d’opinions i d’èxits, no ho sé. Haurem de seguir de 
prop aquests canvis i m’agradaria pensar que són temporals...

D’altra banda i, seguint amb el fil de “com eren les coses abans”, 
voldria reivindicar la falta de respecte a què s’enfronta avui en 
dia la figura del caçador i la caça. Hem passat de poder passe-
jar pel mig del poble amb l’escopeta i el gos per anar al camp 
a caçar quelcom per poder menjar a haver-nos d’amagar per 
estalviar-nos insults i atacs, amb l’afegitó que la carn de caça, 
per culpa d’unes lleis absurdes, avui no es pot aprofitar com cal.

PROU! No volem més atacs al col·lectiu caçador, volem respecte 
pera  la caça i per als caçadors.

Fa massa temps que s’arrossega aquest corrent “anticaça” pro-
mogut per entitats animalistes i ecologistes radicals i ja és hora 
de dir prou. JA QUE ELS NOSTRES DIRIGENTS POLÍTICS NO 
HO FAN, potser que ens posem a treballar els caçadors/es per 
reconduir aquesta situació i proposem mesures als governants 
perquè apostin per normalitzar la caça i tot el que l’envolta, ja 
que sense suport institucional (amb missatges a favor de la 
caça als mitjans de comunicació) això no serà possible. Us faig 
una petita reflexió: si els atacs als caçadors viscuts aquests da-
rrers dies haguessin estat provocats per caçadors a persones 
que practiquen altres activitats, segurament el ressò mediàtic 
hauria estat molt més ampli i, és que la caça a la caça ven! I és 
que explicar al País que la caça és necessària fa molta mandra 
als nostres polítics, perquè en definitiva, no volen perdre vots 
d’aquells que sota els paraigües de l’ètica i respecte extrem als 
animals s’autodefineixen com a majoria. L’allunyament de la 
vida al camp i el creixement urbà ha desconnectat moltes per-
sones del món orgànic real (no el de ciment) i la ignorància sobre 
el seu funcionament ens porta a aquests lamentables atacs. I 
fer escapades de turisme rural, buscar bolets o fer trekking no 
ajuda, per si mateix, a entendre millor el nostre entorn sinó que 
cal quelcom més.

La caça és i serà necessària. A més, té uns valors importantís-
sims pel País: és tradició, és cultura, és gestió, és ecologia, és 
economia i és una activitat social entre moltes altres coses. Per 
això, no em canso de repetir que la caça s’ha de començar a tre-
ballar a les escoles. Si normalitzem la caça, hi guanyarem tots.

Eduard Melero
Director



Cinegeticat6

Crònica news

Cacera a Granera 
Apunts: Joan Font “fill”
Dia: 9 de gener del 2016
Imatges: Colla de Granera
Resultat: 32 senglars

Segons els rastres, que són els que fan decidir el lloc de fer la 
cacera, les colles de Granera, colla vella de Castellar del Va-
llès i la colla de Calders van decidir fer una cacera conjunta a 
la finca El Girbau dins el terme municipal de Granera.

L’elevada densitat de senglars semblava evident i els danys 
als conreus del voltant així ho constataven.

Així doncs, a les vuit del matí es van reunir a Santa Cecília 
un total de 45 caçadors per fer parades i 7 remolcs de gos-
sos del senglar. La bona entesa dels presidents i caps de co-
lla, la bona organització a l‘hora de col·locar els passos i el 
bon treball dels gossos i gossers va ser clau per assolir l’es-
pectacular xifra de 32 senglars abatuts, una cacera inèdita i 
per recordar.

Cacera a Rubí
Apunts: Raquel Martínez
Dia: 19 de desembre del 2015
Imatges: Colla de Rubí
Resultat: 10 senglars

Després de les denúncies reincidents du-
rant tot l’any 2015 per bona part de veïns 
a l’Ajuntament de Rubí a causa dels pro-
blemes de convivència que ocasiona la 
sobrepoblació de senglars, l’Ajuntament 
va contactar amb la societat de caçadors 
del poble per tal de posar remei a la si-
tuació.

I amb aquesta que descrivim a continua-
ció ja són 3 les caceres al terme munici-
pal amb 27 senglars abatuts.

Aquesta és la crònica d’una “cacera ur-
bana”, exactament la cacera del senglar 
a la urbanització de Can Pòlit.

Es tracta d’una cacera extraordinària 
autoritzada per l’Ajuntament i el De-
partament d’Agricultura per al control 
biològic del senglar.

Com en les altres, en aquesta ocasió es 
va comptar amb la col·laboració dels 
Agents Rurals, els Mossos d’Esquadra, 



7Cinegeticat

Cacera conjunta al cor de les Gavarres, Les Mateues 
Apunts: Xevi Rodríguez i Marc Martínez
Dia: 10 de gener de 2016
Imatges: Colla Vikingus
Resultat: 10 senglars

El passat 10 de gener, la colla els Vikingus de Cassà de 
la Selva van decidir celebrar la cacera de les Mateues. 
 
A primera hora, cap a les 7 del matí la gent va anar arribant al 
polivalent de Cassà, punt de trobada de la colla dels Vikingus. 
Important arribar-hi pixats, cagats i a punt de solfa!

Les Mateues és una zona molt gran, de difícil accés i gestió a 
l’hora de caçar, i es necessita molta gent per poder-ho fer bé. 
La zona de caça la gestionen dues colles, els Vikingus i la colla 
de Palol.
S’ha convertit en una tradició fer la cacera de les Mateues un 
cop l’any i els caçadors de la zona ho esperen amb moltes ga-
nes. A la batuda hi participen activament diverses colles: els 
Vikingus i els Astronautes (Cassà de la Selva), colla de Caldes 
de Malavella, colla de Sant Llorenç (Llagostera), colla de Palol 
(Quart) i nombrosos caçadors vinguts d’arreu de Catalunya.

Enguany hi van participar un centenar de caçadors, més els 
gossers i els seus gossos respectivament.

Protecció Civil, el Seprona de la Guàrdia Civil, la Policia Local 
i alguns veïns. Quinze dies abans de portar a cap la batuda, es 
va avisar la població del dia i funcionament de la cacera.

El dia de la cacera es van tallar tots els accessos motoritzats 
i de vianants de la urbanització i només es donava pas alter-
natiu als mateixos veïns perquè poguessin accedir a les seves 
llars. Cal dir que la majoria de veïns estaven totalment d’acord 
amb la celebració d’aquesta cacera, ja que eren els principals 
perjudicats dels danys que ocasionaven els senglars. 

Bona part dels senglars abatuts es van repartir entre els ma-
teixos caçadors i la resta se’ls va emportar una empresa espe-
cialitzada en la gestió d’animals morts.

La cacera va transcórrer sense cap incidència però cal desta-
car l’agressivitat d’aquests senglars “humanitzats” que actua-
ven sense cap mena de por als homes i als gossos fins al punt 
de plantar cara i atacar-los en sentir-se molestats.

Tot i el bon resultat d’aquestes tres caceres es preveu repe-
tir-ne diverses més durant el 2016.
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De Quart van participar els gossers següents:
Pedrito (8-10 gossos)
J. Navas (5 gossos)
Santos (8-10 gossos)

De Sant Llorenç:
Lluís de Can Gros i Antoni Carretero (15 gossos)
Miquel Mestres (8 gossos)

De la colla Vikingus:
Josep Torrent el Pelukeru (10 gossos)
Eduard i Carles Duran (8 gossos)
Marc Martínez (8 gossos)

De la colla Astronautes:
Esteve Prunell i Jordi Sureda Morenu (10 gossos)
Antonio Campillo i Albert Mias Cuit (8 gossos)

Les perspectives de cacera no eren gaire bones a causa de la 
sequera que hi ha a tot el massís i el poc rastre que es divisava 
a diferència d’altres anys; malgrat tot, la magnitud de la taca a 
caçar feia pensar que es mouria prou bestiar.

Es van comptabilitzar més de 30 senglars durant la batuda, 
dels quals es van abatre 10 exemplars (9 truges i 1 mascle jove).

La cacera va transcórrer sense incidències ni baixes i un cop 
finalitzada es va fer un bon àpat amb carn de cérvol en ho-

menatge al difunt company i conegut per tothom, JOSEP 
BOADELLA VILA (en Mascordet) que en pau descansi, que ell 
mateix havia caçat dies enrere.

Nota: Si algú vol participar a la propera cacera de les Mateues 
que es posi en contacte amb el cap de colla dels Vikingus. To-
thom hi està convidat!

Crònica news
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ENHORABONA JORDI! Has aconseguit per segona 
vegada el campionat d’Espanya de becada!
En Jordi Morató és l’onzè any que competeix, i ho fa perquè li 
agrada la caça, el contacte amb els gossos i el fet de competir 
li dóna un al·licient especial. Respecte a la qüestió del format 
de competició creu que per aconseguir una millor rivalitat i 
igualtat s’hauria de fer en un terreny nou per als competidors, 
així d’aquesta manera ningú tindria cap tipus d’avantatge 
respecte a un altre company. Per motius laborals només pot 
entrenar durant l’època de caça, competir li suposa una sèrie 
de despeses que són ben compensades amb les ganes de passar 
una bona estada, la Federació només paga el quilometratge i 
l’estatge. Competir surt car als caçadors.
El campionat d’enguany, que s’havia de celebrar a la Seu d’Ur-
gell, després d’unes males condicions climatològiques es va ce-
lebrar a Montferrer i Castellbó, una zona amb boscos d’alzina 
i roure, arbustos de boixos i zones de pi. El dia de la competi-
ció va ser solellós però amb fort vent i fred. El terreny on es 
caçava era un paratge on en Jordi no està acostumat a caçar i, 
tot i que la zona era bona i amb moltes hectàrees, hi havia l’in-
convenient que l’obaga estava glaçada. Després d’uns minuts 
caminant i observant bé el terreny i sobretot amb l’ajuda de la 
Piua  el Jordi va aconseguir sentir-se còmode en aquell terreny. 
Segons ell: “de seguida el gos es va posar  a caçar i a donar-ho 
tot com sol fer sempre”.
Cal destacar que aquest any hi va haver una participació amb 
molta gent jove i per descomptat amb molt bon nivell i amb 
moltes ganes de competir.
De cara l’any que ve, en teoria tocarà celebrar el campionat a 
Catalunya, ja que sempre es convoca a la comunitat del guanya-
dor, però l’última paraula sempre la tenen les entitats. S’espera 
doncs, que s’hagin restablert les relacions entre les diferents 

federacions i es pugui gaudir d’un campionat com Déu mana, ja 
que això suposarà un incentiu econòmic per al territori perquè 
durant la celebració del campionat arribarà gent de tot Espan-
ya, a banda d’un gran nombre de seguidors i acompanyants.
Morató té una bona relació amb el subcampió actual, David 
Font (d’Isona), tot i ser rivals en les competicions comparteixen 
experiències de caça i en alguna ocasió han arribat a fer cade-
llar els seus grans gossos conjuntament.
Es va poder percebre certa tensió entre les federacions durant 
el campionat i probablement per aquest motiu es va trobar a 
faltar representació per part de la Federació Catalana de Caça, 
ja que l’únic representant era Toni Vilarrubla (President de la 
societat de caçadors i pescadors de la Seu d’Urgell. També va 
faltar difusió i seguiment de l’acte. De cara a les properes com-
peticions caldria invertir en una bona campanya publicitària 
per fer més ressò d’un acte d’una magnitud tan gran. Però amb 
tot i això l’ambient va ser molt bo, com la resta de campionats 
que hi ha.
Aquesta temporada becadera ha estat molt diferent de les an-
teriors, tant per la secada que hi ha aquest any i que no ha fet 
el fred que havia de fer per ser hivern com per la variabilitat 
d’entrades depenent de la zona. Però això no ha desmotivat 
els afeccionats a aquesta cacera perquè ja estan acostumats 
a caçar a expenses de molts factors. No és una ciència exacta 
i això els motiva encara més. Segons en Jordi “cal animar el 
jovent a endinsar-se en el món becader ja que t’aporta moltes 
coses bones, el contacte amb la natura, els gossos i poder fer 
esport al mateix temps que estàs amb els amics.”
Felicitats a tots els competidors i als organitzadors d’aquest 
peculiar Campionat de Becada.

Foto: Dani Camacho
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La becada és una au que sempre ha anat acompanyada d’una 
aura de misteri i de llegenda. La seva morfologia, tan carac-
terística i tan particular, els seus hàbits nocturns i crepuscu-
lars, els seus llargs desplaçaments, tant els migratoris com 
els relacionats amb els embats meteorològics, i la seva capa-
citat per generar l’anècdota i el fet curiós han alimentat tota 
mena d’opinions i, en alguns casos, de creences. Però què en 
sabem realment i objectivament de la becada? Què en sabem 
més enllà de la suposició?
Un dels principals objectius que es va marcar el Club de Caça-
dors de Becada des de la seva fundació el 1999 va ser estudiar 
la vida, els costums, la caça i la migració de la becada per mi-

llorar la gestió de l’espècie i assegurar una caça racional i sos-
tenible. Per fer-ho possible es van posar en marxa diferents 
metodologies que buscaven l’extracció d’informació a partir 
del Proyecto Becada, amb les Fitxes de jornada i les Fitxes de 
captura, dels censos de contrapassa, de l’anellament científic 
i del seguiment per satèl·lit. Després de més de quinze anys 
de recollida de dades, podem afirmar, modestament, que el 
Club de Caçadors de Becada ha atresorat un volum d’infor-
mació quantitativament i qualitativament sense parangó al 
nostre país. Hi ha un abisme entre el que se sabia abans i el 
que se sap ara, i tot gràcies a un col·lectiu de caçadors. 
 

L’abundància de becades
L’any 2006 es va posar en funcionament una aplicació per 
internet a través de la qual els socis col·laboradors podien 
entrar informació de les seves jornades de caça. Aquest sis-
tema va permetre incrementar el nombre de col·laboradors 
i arribar a la trentena que cada temporada fan arribar amb 
els seus resultats, la majoria dels quals pertanyen a les co-
marques barcelonines i gironines. Amb aquest mitjà s’ob-
tenen, bàsicament, dades relatives a l’abundància, extretes 
a partir de les hores caçades i de les becades vistes. Així, 
parlarem d’ICA o ICA 1 quan ens referim a l’índex cinegètic 

d’abundància, obtingut a partir de les becades vistes en una 
jornada estàndard (3,5 hores). L’ICA el podem calcular per 
temporada, per mesos o per desenes (1a, 2a o 3a desena del 
mes). Aquest sistema, a més, és l’utilitzat per les diferents 
associacions que integren la FANBPO (Federació d’Associa-
cions Nacionals de Becaders del Paleàrtic Occidental) i per-
met comparar dades amb la resta de països i observar tam-
bé els fluxos migratoris. L’ICA, a més, es pot complementar 
amb el dels censos de contrapassa que s’efectuen entre el 
tancament de la temporada de caça i mitjan abril.

A fons
Santi Llorà,
delegat a Catalunya del CCB
Imatges: CCB, Pius Vila 
i Jordi Francisco

Aquestes ales són les que rep el Club dels seus socis.

La becada a Catalunya
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ICA1= (becades vistes/hores de caça) x 3,5
 
Amb l’ICA 1 per temporada podem traçar l’abundància
de becades durant la temporada de caça al llarg dels
últims anys i extreure’n les conclusions següents:
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Una tendència que hem observat en relació a l’abundància 
és que sol donar-se la relació següent: els anys bons aquí, i 
en la zona mediterrània en general, coincideixen amb anys 
menys bons a l’àrea atlàntica i cantàbrica; i a la inversa.

Si analitzem l’ICA1 per desenes i acumulem els resultats de 
les últimes nou temporades, observarem el calendari d’en-
trada i l’estada de les becades a Catalunya:

• Podem confirmar que l’abundància es manté en unes xi-
fres força regulars i que l’efectiu de becades que ens arriba 
any rere any és força estable.

• Si ens atenem als índexs podríem establir els valors se-
güents per qualificar una temporada: menys d’1,20, molt 
poca abundància; entre 1,21 i 1,30, poca abundància; entre 
1,31 i 1,40, abundància normal; entre 1,41 i 1,50, bona abun-
dància; i per damunt d’1,51, molt bona abundància.

• Destaca, amb un 1,99, la temporada 2011-2012, amb unes xi-
fres extraordinàries. Té a veure amb la forta onada de fred 
que va irrompre al febrer de 2012 i que va arrossegar cap 
aquí becades orientals al llarg de tot l’hivern.

• Val a dir que aquest índex surt del global dels col·labora-
dors catalans, si bé entre ells sovint es donen xifres força 
diferents segons el lloc on portin a terme la seva activitat 
cinegètica.

ICA 1 a Catalunya 2006-2015 

ICA 1 per desenes - Catalunya 2006-2015 

Fa més de 15 anys que el Club recull dades referents a la “sorda” i aquest 
és el camí que es vol seguir per assegurar-ne una correcta gestió.
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Caça news | A fons

Veiem que ja des de l’obertura de la 
temporada de caça, 2a desena d’oc-
tubre, es donen les primeres obser-
vacions. Amb tot, calen 9 hores per 
veure’n una. Convé fer notar que en 
aquesta desena no tots els becaders 
es fiquen al bosc, sinó que prefereixen 
posar en forma els gossos amb la per-
diu i és per això que convé aclarir que 
els resultats d’aquesta primera dese-
na són extrets de pocs col·laboradors 
i bona part d’ells corresponents a la 
zona pirinenca i prepirinenca. Ja si-
gui perquè aquesta àrea constitueix la 
zona més al nord, perquè disposi d’un 
millor grau d’humitat ja des del prin-
cipi o perquè pugui comptar amb la 
presència d’algun exemplar sedentari, 
és aquí on acostumen a veure’s les pri-
meres. 
A partir de la 3a desena d’octubre i fins 
a la 3a de novembre es produeix una 
entrada constant d’efectius, i l’abun-
dància augmenta mig punt a cada 
desena fins assolir un pic a l’última 
de novembre. Comença a davallar a la 
1a desena de desembre i, curiosament, 
remunta altre cop per a formar un 
segon pic a la 2a de desembre. Aquest 
doble pic correspon al pas o arribada 

de les dues poblacions de becades, el 
primer amb les becades de llarg reco-
rregut, les de més al nord, que també 
són les que van més al sud, i el segon 
amb becades de curt recorregut o cen-
treeuropees. En el nostre cas, les dues 
poblacions se solapen i dependrà dels 
factors ambientals que en una tempo-
rada predominin més les unes o les al-
tres. L’entrada de becades té tres vies 
principals: el pas transpirinenc, pels 
colls de muntanya i valls pirinenques, 
el corredor mediterrani, seguint el lito-
ral i el prelitoral, i una entrada a través 
del golf de Lleó cap al litoral gironí, es-
pecialment en cas de NE. En aquesta 
primera etapa de la temporada, fins a 
assolir el segon pic, un percentatge do-
narà per bo el lloc per passar-hi la res-
ta de l’hivern; la resta continuarà vers 
el sud o cap a ponent.
A partir de la 3a desena de desembre 
i fins a finalitzar la temporada, l’ICA 
davalla de manera progressiva i re-
gular. Això vol dir que el moviment 
migratori ha finalitzat i que la baixa-
da en l’índex d’observacions ve donat 
per les baixes que per l’acció cinegèti-
ca es produeixen. Evidentment, estem 
parlant de paràmetres obtinguts en 

l’anàlisi de les últimes nou tempora-
des, però això no vol dir que hi pugui 
haver anys en què el flux migratori no 
minvi al llarg de la temporada o que 
hi hagi el pic o pics en altres desenes. 
En aquesta segona meitat de la tempo-
rada la becada sol estar assentada al 
seu lloc i segons les condicions poden 
donar-se situacions d’erratisme local, 
amb desplaçaments de curta distància 
per capejar les inclemències. Això no 
és impediment perquè en hiverns molt 
freds o en cas d’onada de fred ens arri-
bin becades noves durant el gener.

Al pirineu i prepirineu 
és on es localitzen els 
primers avistaments 
de becada cada tem-
porada per dos mo-
tius: zona amb millor 
grau d’humitat i
sedentarisme d’alguns 
exemplars.
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L’âge-ratio
L’âge-ratio és la proporció entre exemplars joves i adults. 
La metodologia consisteix a fer la lectura de l’ala, que ens 
proporcionarà informació sobre l’edat de la becada, i en el 
cas de les adultes, de l’existència de circumstàncies que li 
hagin pogut impedir completar la muda anual.
Determinar l’edat és una de les informacions que ha de 
constar a la Fitxa de captura al costat de les dades relatives 
a l’exemplar caçat: el pes, l’aspecte (prima/normal/grassa) 
i el sexe (cal fer l’autòpsia). Per verificar les dades relatives 
a l’edat, es lliura l’ala esquerra, oberta i assecada, al nostre 

lector d’ales perquè l’analitzi. 
La lectura de les ales per tal de determinar les diferents 
edats i classes té una importància cabal per al coneixement 
de l’estructura poblacional, de l’èxit de la cria, del ritme mi-
gratori, de la pressió cinegètica i de l’erratisme hivernal.
Conèixer la proporció entre adults i joves pot ser un indi-
cador de la salut de la població de becades. Evidentment, és 
preferible que predominin els exemplars joves. En aquestes 
nou temporades, el percentatge de becades joves ha estat 
del 59,39%. 
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TENIM LA SOLUCIÓ
A CADA SITUACIÓ!

T. 902 104 417
M. 629 694 215 
comercial@joysat.eu
joysat.eu

LLOGUER PER TREBALLS EN ALÇADA
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Si fem una lectura del període 2006-2011, veurem com el 
predomini d’exemplars joves (73% durant la temporada 
2006-2007) va disminuint temporada rere temporada fins a 
pràcticament igualar-se a la temporada 2010-2011. A la tem-
porada 2011-2012, que va ser qualificada com a molt bona, 
novament els exemplars joves (67%) estan molt per damunt 
dels adults. A la sessió 2012-2013 es torna a reduir la distàn-
cia entre joves i adults i arribem a la temporada 2013-2014 en 
què la xifra d’exemplars adults supera, i en bastant (59%), la 
de joves. Curiosament, a la temporada següent s’inverteix 
la tendència.
Per interpretar aquestes xifres, cal tenir presents els co-
neixements assolits a través dels estudis portats a terme 
els últims anys pel CCB i la resta d’associacions que inte-
gren la FANBPO:

• La becada adulta, com ha demostrat l’anellament i el se-
guiment per satèl·lit, es mostra normalment fidel a la zona 
d’hivernada i de cria. 

• La becada adulta es mou més pel rellotge biològic, inicia 
els moviments migratoris seguint més un calendari intern 
que no pas forçada per agents meteorològics.

• La becada adulta, per experiència vital i coneixement del 
terreny, resisteix millor les condicions adverses i fa des-
plaçaments de menys distància per evitar-los.

• La becada jove tendeix a seguir les principals rutes mi-
gratòries. Hi ha zones de la Catalunya interior i central, 

allunyades de les vies migratòries pirinenques i litorals, en 
què pràcticament cada temporada surt una ràtio superior 
d’adults. A França passa un cas semblant: hi ha més propor-
ció de joves a la costa atlàntica francesa (clar corredor mi-
gratori) que a l’interior del país.

• La becada novella pot quedar “retinguda” a Centreeuropa 
en hiverns benignes.

• L’âge-ratio pot variar força entre llocs relativament poc 
allunyats. Per posar un cas, la temporada 2013-2014, en què 
Catalunya va assolir una ràtio de joves molt baix (40,72%), 
el còmput global de l’Estat espanyol, per contra, va ser del 
58,41%.

L’últim punt ens fa veure que per interpretar l’edat de la po-
blació de becades cal fer-ho des d’una perspectiva més aviat 
global. 

La col·laboració del becader
Les dades que figuren en aquest article estan a l’abast de 
tots els col·laboradors que han completat les Fitxes de Jor-
nada i de Captura del Projecte Becada. Tot soci col·labo-
rador, en finalitzar la temporada, pot descarregar el seu 
informe amb les xifres de la seva temporada. Alhora, pot 
consultar com va o com ha anat la temporada, a la seva re-
gió o en altres. I hi ha registrades totes les xifres des que el 
2006 es va posar en funcionament l’aplicació.
A la temporada 2014-2015, més de 20 caçadors, amb 500 jor-
nades de caça, que equivalen a unes 2.000 hores, han estat 

Caça news | A fons
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En aquestes passades 9 tempo-
rades, el percentatge de becades 
joves ha estat del 59,39%.

la base des de la qual s’ha extret tota aquesta informació. 
Evidentment, quants més col·laboradors hi hagi, quantes 
més jornades i hores de caça, més significatius seran els re-
sultats, més irrefutables seran les dades. És per això que us 
volem animar a participar en el Projecte Becada del Club 
de Caçadors de Becada per aportar el vostre particular gra 
de sorra.
Estem convençuts que amb tota la informació de què dispo-
sem, d’innegable valor científic, anem un pas per davant de 
qualsevol altra entitat o institució del nostre país en el co-
neixement de l’espècie. Per tant, considerem que per parlar 
de la gestió de la becada, caldrà tenir en compte els nostres 
estudis, els nostres projectes i l’opinió del nostre col·lectiu. 

Si voleu participar en el nostre projecte podeu fer-ho com-
pletant l’apartat Participa de la pestanya Cuaderno de cam-
po o inscrivint-vos com a socis a la pestanya El Club de la 
nostra pàgina http://www.ccbp.org. Si teniu algun dubte o 
voleu qualsevol informació, podeu contactar amb nosaltres 
a través del correu catalunya@ccbp.org.
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RECUERDA, NOS VEMOS en 

CINEGÉTICA 2016 
del 17 al 20 de marzo 

en IFema, Madrid

¿TE APUNTAS?

VENTE A CAZAR 
CON NOSOTROS. 

DESTINO 
ARGENTINA

DEL 27 DE MAYO 
AL 6 DE JUNIO DE 2016

Iberalia Tv
ver para creer

DISPONIBLE EN:

CON LA COLABORACIÓN DE:

Iberalia Expediciones se desplaza para grabar 
espectaculares jornadas en tierra Argentina. 

Te ofrecemos la oportunidad de que nos acompañes, 
una ocasión única en la que ofertamos 5 plazas a un precio exclusivo 
con la clara intención de que disfrutes de 8 inolvidables días de caza 
junto a las cámaras del canal.

¿Te apuntas? Entra en www.iberalia.tv, accede a toda 
la información y reserva tu plaza para:

BATIDAS Y ESPERAS NOCTURNAS DE JABALÍ, PATOS, PALOMAS, 
TÓRTOLAS Y PERDICES.

VIVE TU PASIÓN con nosotros, 
en plena PAMPA ARGENTINA

PRODUCCIÓN 
PROPIA

AF_IBERALIA_ARGENTINA_210X297_marzo.indd   1 09/02/16   13:23
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Mòbil Joan 667 54 56 96 / Xevi 667 54 56 95

TIR 
CAÇA

VESTUARI

Moisés Picanyol Badia

C/ Pau Claris, 132 4a Planta
08007- Barcelona
Mòvil: 648.015.187
Fax: +934840863

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

TOT TIPUS D’ASSEGURANCES:

COTOS
CAÇADORS
GOSSOS
TOT TIPUS D’ANIMALS
EMPRESES
GRANGES
COTXES

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

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

· Adaptem l'assegurança a les 
teves necessitats, no dubtis a 
demanar-nos pressupost.

· Incorpora la cobertura d'acci-
dent amb espècies cinegètiques 
a la teva pòlissa del vehicle, no 
te'n penediràs!

veterinària

Xavier Sabaté Sant

Urgències t. 629 391 246 

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

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

EL CAZADOR
DE PINCEL
Vols una teula, una pissarra o
un quadre pintat amb el detall
de caça que més t’agradi?
Doncs contacta i en parlem.
Ho pinto a l’oli!

Toni Fiter Ruiz
elcazadordepincel@gmail.com
T. 677 37 46 99
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Contacte con nosotros y le dirijiremos al proveedor más cercano · T 981696453 · info@trbl.es

SIMPLE
Ropa de fácil utilización,
anti-rasgaduras y
de fácil mantenimiento.

TU ROPA TÉCNICA DE CAZA

SEGURO
Protección óptima y 
seguridad máxima son 
siempre una prioridad. 

VIDA
Fabricamos en Europa 
en condiciones humanas 
y certificadas y solo 
utilizamos productos 
libres de contaminación.
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- LICENCIA FEDERATIVA

€ 00,000.06SOIPORP SOÑAD-

€ 28,151.09OIROTAGILBO .C.R-

€ 00,000.000.1OIRATNULOV .C.R-

€ 00,000.6ACIDÍRUJ ASNEFED-

- ROBO DEL ARMA DE FUEGO HASTA 3.000,00 €

- R.C. DOS PERROS DURANTE TODO EL AÑO (CAZANDO O ADIESTRANDO)

- R.C. ADICIONAL DE DOS PERROS PARA LOS QUE SUSCRIBIERON EL PREMIUM CAT EN 2015

DE 12 HASTA 50 SOCIOS

UNA PÓLIZA DE R.C. JUNTA DIRECTIVA CON  300.000 € DE COBERTURA
 (PUDIENDO CONTRATAR 600.000 CON UNA PRIMA DE 100 €.

MÁS DE 50 SOCIOS

UNA PÓLIZA DE R.C. PARA UN GRUPO DE HASTA 100 PERROS CON FRANQUICIA 
 Y CON UNA COBERTURA DE HASTA 600.000 EUROS PARA TODO EL AÑO

- UNA PÓLIZA DE R.C. JUNTA DIRECTIVA CON 600.000 € DE COBERTURA

CAPITAL ASEGURADO EN ACCIDENTES Y RESPONSABILIDAD CIVIL

En la Federación Catalana o en 
vuestras Representaciones 
Territoriales

VENTAJAS PARA SOCIEDADES QUE TENGAN TODOS SUS SOCIOS EL PREMIUM CAT DESDE 2015

UNA PÓLIZA DE R.C. PARA UN GRUPO DE HASTA 50 PERROS CON FRANQUICIA
 Y COBERTURA DE HASTA 600.000 EUROS PARA TODO EL AÑO.

-

-

-

PREMIUM CAT
PARA LOS CAZADORES MÁS EXIGENTES

PARA LAS SOCIEDADES MÁS RESPONSABLES

MÁS INFORMACIÓN

1.150.151,82€

ANTE LA ENTRADA EN VIGOR DEL NUEVO BAREMO DE INDEMNIZACIONES.



Cinegeticat20 Cinegeticat20

La reserva

La importància de la selecció
en la gestió de la fauna cinegètica

Moltes vegades, després dels sortejos dels permisos de caça, 
tant a les Reserves Nacionals de Caça com en moltes Àrees 
Privades, he conversat amb caçadors que no estaven del tot 
contents amb el permís que els havia tocat. El motiu no era 
altre que el fet que aquell permís corresponia a la modalitat 
de “Selectiu”. En altres ocasions, he vist com titulars de per-
misos de caça selectiva rebutgen el permís o, senzillament, 
no l’executen i deixen passar la data límit sense intentar 
dur a terme la cacera. En efecte, l’augment extraordinari de 
l’afició a la caça d’ungulats que d’un temps ençà ha esdevin-
gut entre els caçadors del nostre país, ha posicionat el valor 
dels trofeus fins al límit de la idolatria, gairebé es tracta 
d’una situació malaltissa. Paral·lelament, la caça d’animals 
selectius ha caigut en el rebuig i el desinterès. Queda lluny 
el temps en què els caçadors no donaven tanta importància 
al “cap” de l‘animal sinó al volum corporal, la quantitat de 
greix i l’edat. En aquest sentit, es buscaven animals  joves 
per al consum o vells per la dificultat que implica abatre un 
animal llest i fugisser. També són molt esporàdics els casos 
de caçadors que desitgen abatre una femella de cabirol o 

cérvol per abastir-se de carn de bona qualitat.  
La caça selectiva no és un invent per fer caceres de preu 
més baix, ni com a premi de consolació per als caçadors que 
no han aconseguit un permís de trofeu, ni per abatre qual-
sevol exemplar que no ens agradi. La selecció és una eina de 
gestió d’una importància enorme.
Les Reserves Nacionals de Caça disposen d’una planifica-
ció per gestionar les seves poblacions d’ungulats en base 
als diferents censos que s’elaboren  periòdicament i les 
informacions aportades pel personal que hi treballa. Fora 
del límit de les Reserves, és a dir, en les Àrees Privades de 
Caça, aquest sistema de treball és molt més complicat de 
portar-lo a terme. Per aconseguir una correcta aportació 
de dades i una posterior gestió de la fauna cal la implicació 
de moltes persones que treballin de manera altruista. Això, 
tots sabem que és difícil per raó de moltes qüestions perso-
nals i d’organització. Ara bé, malgrat l’esforç que represen-
ta, és evident que una bona gestió de les poblacions reper-
cuteix directament en la satisfacció dels mateixos usuaris. 
En aquest sentit, és ridícul no tenir en compte que el futur 

Per Daniel Olivera (text i fotos)
Guarda de Reserva de caça



21Cinegeticat 21Cinegeticat

de la quantitat i la qualitat dels nos-
tres ungulats passa per elaborar un 
bon projecte selectiu. 
Per tant, i tornant a l’inici de l’article, 
cal que hom reconegui que el fet d’aba-
tre femelles de cabirol i cérvol, isards 
amb banyes poc desenvolupades, dai-
nes i cérvols mascles amb trofeus poc 
interessants i altres tipus d’exemplars 
selectius és una garantia de millora 
de les nostres poblacions d’ungulats 
cinegètics.  
L’erroni costum de concentrar la pres-
sió cinegètica únicament sobre els 
exemplars mascles i de bona quali-
tat ens aboca de manera irreversible 
a l’empitjorament de la qualitat dels 
animals, a la degeneració de les dife-
rents espècies i a l’empobriment de 
les poblacions del territori. En altres 
paraules: “pa per avui i fam per demà”.
Per acabar, no puc deixar de posar de 
manifest que efectuar un acostament 
a qualsevol animal considerat “selec-
tiu” té el mateix interès i ens produirà 
la mateixa satisfacció com si es tractés 
d’un trofeu. Tan sols canvia el resultat 
i la valoració estètica de l’exemplar un 
cop abatut. Com molts altres caçadors, 
he dut a terme caceres d’una intensi-
tat i una dificultat màxima per abatre 
un animal selectiu i, en aquest sentit, 
mai no he tingut la sensació que l’ex-
periència hagi estat poc interessant 
malgrat que no pugui penjar el crani a 
la paret de casa.
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Subscriu-te a la revista 
mitjançant el formulari web, 
ara per només:

40€
l’any!

Especial cabirol i gran oferta
de productes de pesca
HORARI

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

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

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

JORDANA 4 x 4
des del 1985

Passeig de l’Esport, 19
08612 Montmajor
Tel/Fax 93 824 61 64

Taller multimarca. Especialitat
en reparació i adaptació
de vehicles tot-terreny GESTHUNT

Redacció de plans tècnics i reparcel·lament d’àrees de caça.
Contacti i li fem pressupost a mida T. 618 761 499
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Pol. Ind. - C/ Pla de l’Estany, 5
Tel. / Fax 972 46 08 58
17244 CASSÀ DE LA  SELVA  
info@clinican.es
www.clone-espana.es
     Ricard Còrdoba Vives  BANC D'ESPERMA CANÍ

Descomptedel 20%presentantaquest anunci

LOGOTIP

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Subscriu-te a la revista 
mitjançant el formulari web, 
ara per només:

40€
l’any!
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Rastrejant  
la genètica!

Per: Albert Pou Vilaró
Enginyer Tècnic Forestal
“Només la dedicació amb moltes hores de treball, ens 
farà veure els millors exemplars apasionats per la caça.”

Origen: Francès

Basset Bleu de Gascogne

Basset Bleu de Gascogne: igual que 
moltes altres races, la família dels 
Blaus no n’és una excepció perquè 
també és “el més lleuger”. El seu origen 
és encara molt confús. La raça reneix 
a finals del segle XIX, sota la iniciati-
va d’alguns caçadors de l’Oest. Des de 
llavors, la seva evolució ha estat cons-
tant, tant en el pla del necessari millo-
rament morfològic com en el de la pre-
servació de les seves qualitats de gos 
anomenat del “Sud”. Molts criadors han 
tingut les seves cadellades provinents 
de Monsieur Leblanc, que va escriure 

Sabies què...? 
El Basset Blau, és el 
blau de gascunya de 
dimensions més peti-
tes però amb les qua-
litats del més gran.

en el seu llibre Els Bassets Rastreja-
dors, que Alain Bourbon no és potser el 
pare del Basset Blau de Gascunya, però 
n’és almenys el pare adoptiu, ja que va 
ser el primer a començar la reproducció 
d’aquesta estirp. Els gossos d’aquesta 
raça han estat, durant molt temps, els 
més important del club del Blau.

Partint de les bones tensions, posterior-
ment es van produir algunes projeccions 
lamentables a causa de la mala qualitat 
de les cadellades. A partir d’aquí van 
néixer els mals aploms, les potes ante-
riors i els artells desviats. A això s’hi su-
men, més recentment, les deformacions 
costals (costelles de violí) i els estèrnums 
massa curts. A força de la selecció, els 
aploms s’estan recuperant progressiva-
ment. També s’ha perdut alguna cosa ori-
ginal, ja que diverses infusions de sang 
forana, s’han fet per millorar els aploms, 
i així ha desaparegut  aquest bonic cap 
sec, arquejat i allargat i aquesta orella 
tan típica de la raça. No obstant això, els 
esforços dels criadors són recompensats 
i s’està millorant a poc a poc: les orelles 
s’allarguen i són més fines. 

La dificultat de l’homogeneïtat és 
un fet perquè els criadors no parti-
cipen en exposicions i els que pos-
seeixen aquestes excepcions només 
en tenen un o dos exemplars. En 
altres paraules, li falta el contacte 
entre els criadors, i cal reconèixer 
que també hi ha poques línies. 
En conclusió, queda molta feina de se-
lecció per fer un estil.

S’utilitza per a la caça amb escopeta i 
en ocasions per seguir el cap de caça 
com un sabueso. Pot caçar sol o en 
equip. Les peces de caça que prefereix 
són el conill i la llebre. És un Basset 
molt típic que denota la gran raça de 
la qual descendeix, el Blau de Gascun-
ya. És bastant corpulent, encara que 
no massa pesat. Té molt bon olfacte, 
és actiu, àgil i perseverant, amb mol-
ta aplicació a la caça i el seu crit és 
formós i sonor. S’uneix fàcilment en 
equip. Un nombre molt petit de Basset 
Blau de Gascunya participa en proves 
de treball, però els que ho fan els clas-
sifiquen amb honor, ja que treballen 
com uns campions.
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Encara queda treball rigo-
rós i estricte per acabar de 
fixar una morfologia del 
Basset adaptada a la caça.

L’entrevista
del mes
Jordi Taulina Orench 
44 anys.

Fill de Miquel Taulina, de mot l’Onclet, de Lloret de Mar i conegut sengla-
ner, te la raça Basset Bleu de Gascogne des de fa 10 anys i els primers 
exemplars els va adquirir de Fernando Pérez, de Manlleu (Osona), l’any 
2005. Després va anar ampliant la canilla amb cries i incorporacions de 
França, fins a arribar avui en dia amb un total de 16 exemplars. Te l’afix 
del Montbarbat. Caça el conill principalment i la llebre a Lloret de Mar 
i a l’Empordà.

Per què un gos de raça i no un gos creuat?
Per uniformitat, tot i que dins d’una mateixa raça 
també hi ha diferències. El que vull de la raça és 
que s’adapti a la meva idea de caça amb gos de ras-
tre de forma consistent. 

Com vas conèixer aquesta raça? 
El Blau de Gascunya feia temps que el coneixia. 
Recordo que amb quinze anys em vaig guardar 
l’adreça i el logotip del Club Español del Azul de 
Gascuña amb la promesa que més endavant in-
tentaria tenir alguna de les races de Gascunya. 
Trobava  que eren uns gossos molt elegants i amb 
molta història al darrere i considerava que es-
queien molt bé en l’estil de caça que m’agradava: 
tot per al rastre i amb canilla. Després, per qües-
tió de temps i elecció del tipus de caça vaig inves-
tigar quina de les races de Gascunya s’adeia més 
al conill, i el resultat va ser el Basset. Vaig veure 
uns vídeos de Jara i Sedal en què sortia la canilla 
d’en Taboada de Galícia i vaig trobar articles d’Al-
bert Salvany i de Francisco Ortuño. A part d’al-
guns llibres de gossos de caça que hi havia a casa 
i articles dels clàssics francesos (Gaston Phoebus, 
Comte...) aquests van ser els primers contactes. 
Per seguir coneixent-la em vaig fer del Club Fran-
cès de la Raça. Vaig fer amistat amb M. Florent 
Billes qui em va introduir i acompanyar al club 
francès, i encara la continuo observant. Primer 
vaig assistir a la 41a i 42a Nacionals de Cria del 
Club del Blau Francès com a espectador, veient 

gossos i intentant entendre els francesos. Després a la 43a, 44a, 45a, 46a 
i 47a Nacionals de Cria del Club ja vaig presentar els meus gossos. Tam-
bé vaig assistir a la segona monogràfica del Club Espanyol del Blau. 
Aquestes trobades anuals, juntament amb les proves de treball dels 
diferents clubs i les comissions de cria del Basset Blau del club fran-
cès m’han permès conèixer els criadors francesos de la raça, tots ells 
caçadors: M. Lagarde (afix De Jouan Lagarde), M. Vulvin (Du Mas Gau-
thier), M. Billes (Des Hortes du riberal), M. Benítez (Des Iris du Sambuc), 
M.Lamarche (D’Ambre de Chassagne), M. Campins (Du Bois de Dolly) i 
M.Arnaud (Du clos de Brignagues), entre d’altres; i els espanyols, tam-
bé tots ells caçadors, Sr. Salvany (De Grau Blau), Sr. Matias Lemus (De 
Vilarmide), Sr. Ángel Martí (De Arimarnes), Sr. Taboada (De Santirso) 
i Sr. Lluís Rodríguez, degà de la raça a Espanya per haver caçat i criat 
Bassets blaus de forma ininterrompuda durant més temps (20 anys), 
entre d’altres. I així, a poc a poc, he anat coneixent la raça.

Per què has triat el Basset Bleu de Gascogne?
De fet, va ser complicat i estrany. Fins als 18 anys vaig tenir gossos del 
conill creuats. Després, em vaig dedicar al senglar ja que només hi po-
dia anar esporàdicament. L’any 2002 vaig estar en disposició de tornar 
a anar de cacera assíduament i vaig decidir tornar a introduir gossos 
del conill. Tenia la sort que començava de zero i podia fer-ho tot de nou. 
Hi havia el handicap, però, que no tenia cap gos veterà per ajudar-me. 
Vaig situar les races que creia que es podien adaptar a allò que jo volia i 
llavors en vaig trobar quatre, el Basset Falb de Bretanya, el Basset Gri-
fon Vandeà, el Basset Artesia Normand, i el Basset Blau. D’entrada vaig 
descartar el beagle per qüestions morfològiques i per origen ( buscava 
uns gossos que s’haguessin fet per a la caça de l’escopeta, bàsicament 
de tipus francès, i valorava la morfologia Basset); també vaig descartar 
el Basset Hound perquè en aquells moments no vaig trobar línies de 
caça.
En un primer moment em vaig decantar pel Basset Fauve perquè el 
vaig trobar molt rústic i valent. Aviat, però, vaig descobrir que no fèiem 
una bona parella: des del meu punt de vista eren massa forts, no tenien 
veu, no s’enganxaven al rastre com jo volia i eren extremadament in-
disciplinats; ara, si hi havia bardisses, eren trituradores de bosc. Tot 
en conjunt era massa per mi perquè jo volia tot el contrari i més tenint 
en compte que en uns dels llocs que jo caço el sotabosc és molt net. No 
vull dir que no hi hagi Bassets fauves amb altres característiques, però 
jo no els vaig trobar ni sabia com fer-ne una selecció adient amb el que 
jo coneixia i sobretot amb la dedicació que hi podia invertir. Aleshores 
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m’ho vaig tornar a replantejar i vaig arribar al Basset Blau. 
El 2005 vaig comprar els dos primers de Fernando, de Man-
lleu, la Laica que aixecava el cap en udolar, perfecta en el ras-
tre, i el Fernet, fill del Troy i la Lluna, de petja i molt trobador. 
Amb aquests vaig fer una cria el 2007 de la qual encara tinc 
el Panxo, titular de diversos guardons, molt bo en proves de 
treball i en la monogràfica de la raça del club francès, i pare 
de Hardi des Hortes du Riber, en guanyar dues vegades con-
secutives com a millor exemplar de la raça a la Monogràfica 
del club francès. Durant el 2005 vaig buscar altres orígens a 
Galícia, sense que els gossos que vaig adquirir passessin el 
tall morfològic i el vaig haver de descartar. Llavors em vaig 
fer del club francès i vaig seleccionar els gossos a partir dels 
resultats obtinguts en les exposicions i les proves de treba-
ll, vaig seguir durant tres o quatre anys els resultats de les 
proves de caça i els resultats en les exposicions del club del 
blau francès, fixant-me en dues línies de reconeguda trajec-
tòria, de Jouan Lagarde i Du Mas Gauthier a qui vaig adqui-
rir exemplars. Un d’ells, Duc, de Joan Lagarde, ha esdevingut 
Campió de França de Conformitat amb l’estàndard, ha ob-
tingut resultats de bo i molt bo en proves de treball i aquest 
any 2015 va quedar el millor exemplar de totes les races del 
club francès en classe de campions segons l’estàndard de 
França.

Descriu la manera que tenen de caçar.
Avui dia el Basset Blau és un raça en reconstrucció i això 
afecta les característiques de la caça. En relació als orígens 
i desenvolupament de la raça, la versió més estesa diu que el 
Basset Blau prové d’una mutació del Gran blau de Gascunya 
que es va produir a finals del segle XIX. Ara bé en la revista 
del Club del Blau francès, numero 85 del Maig del 2013, M. 
Andre Lagarde explica que  el 1960 animat per M. Bachala, 
qui va esdevenir primer president del Club del blau francès 
de l’època moderna que s’inicià el 1967 a Montauban, per 
aquelles dates, torna a emprendre la cria del desaparegut 
o no retrobat en aquells moments, però en canvi reconegut 
històricament, Basset Blau de Gascunya. Explica que des-
prés de buscar el tipus Basset Blau no va trobar res que li 
fes el pes. Aleshores va aconseguir dos grans Bassets grifons 
vandeans de dues de les millors canilles de l’època, junta-
ment amb grans blaus de la talla del petit blau, i llavors ex-
plica  que amb una sèrie de creuaments acrobàtics va acon-

seguir resultats ràpidament coratjosos. El 1970 presenta dos 
Bassets a la primera exposició especial de cria del club a Di-
jon: Sultan i Siky. En aquella època els altres criadors eren 
M. Vulvin i M. Abadie. Aquesta mateixa versió la va tornar 
a explicar M. Lagarde a la comissió de cria del Basset Blau 
de Gascunya d’aquest any 2015. Els orígens heterogenis amb 
la qual s’ha reconstruït la raça actual deriva en el fet que hi 
ha exemplars que no segueixen l’estàndard de caça correcta-
ment. Amb això vull dir que la raça encara no té unes carac-
terístiques ben fixades i definides en relació amb la caça. Si 
que és veritat que no es trobaran grans diferencies, tanma-
teix n’hi haurà algunes. Per exemple jo m’he trobat amb gos-
sos excessivament intel·ligents malgrat la raça, que tallen 
els rastres per davant o que en les pèrdues fan voltes lluny 
de la pèrdua de tal manera que retroben molt ràpidament 
ocasionant que la canilla es trenqui. La manera de caçar del 
Basset Blau ha de ser la del gos d’ordre, sempre sobre el ras-
tre, tranquil·la i serena, amb el nas sempre a terra, caçant i 
movent la cua a mitja velocitat, hi hagi rastre o no, sempre 
ha de treballar a un ritme mig. El Basset Blau ha de fer una 
mica de petja abans d’aixecar. Amb el rastre ha de ser fred, 
essent capaç de no desviar-se’n gens i seguir-lo com un fil 
sense tallar-lo, sense que els nervis facin que no el segueixi 
correctament, sobretot no esverar-se, no posar-se nerviós. I 
així fins a l’escopeta o el cau. Per exemple, si es talla el rastre 
a un conill mogut, el Basset Blau hauria d’anar pel rastre uns 
10-12 metres abans de manifestar-se, fins que ho tingui clar. 
Ha de tenir veu udoladora i bona; aquesta és una caracterís-
tica bàsica, intrínseca a la raça: un Basset Blau sense veu no 
és un Basset Blau.

Com milloraries, si escau, la genètica dels teus gossos? 
A dia d’avui, des del meu punt de vista, hi ha 4 camps a treba-
llar en el Basset Blau:
1. Veu. Hi ha exemplars amb molt poca veu, amb veu de “clica”
2. Morfologia. Principalment hi ha gossos molt lleugers, ti-
pus briquet i no Basset, amb cames altes i rectes, amb poca 
orella i amb la inserció alta, cranis i ulls rodons i amb poc 
tipus al cap. Són en general excessivament ràpids. 
3. Caràcter en la caça. Hi ha Bassets molt nerviosos en el ras-
tre, massa intel·ligents, poc enganxats al rastre i que cacen 
més com altres races que com el Basset.
4. Caràcter en general. Hi ha gossos porucs, tot i que per al-

Rastrejant la genètica | Basset Bleu de Gascogne
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guns gossers ja els va bé perquè  així diuen que no els roben, és una 
opció. Així doncs, des de la meva òptica, la selecció s’ha d’anar duent 
a terme vers aquests objectius: recuperació de veus, millora morfolò-
gica, que els Bassets siguin freds i tossuts en el rastre, i que no siguin 
excessivament tímids. És important conèixer els orígens dels gossos 
por poder saber que hi ha al darrere. La inscripció al LOE la considero 
necessària si es fa amb responsabilitat, per conèixer els avantpassats 
i informar-se’n i actuar en conseqüència. Jo encara no he començat a 
practicar consanguinitat perquè encara estic observant si els possibles 
candidats estan nets de defectes. Penso que arribat el moment pot ser 
un camí interessant, entre els altres. 

A quina edat i com inicies els cadells? 
Els inicio entre els 4 i 6 mesos, depèn de com veig el gos, sobretot des 
del punt de vista morfològic, és a dir si es mou com un cadell o com un 
adult. Llavors el deixo amb un adult en un tancat on hi ha conills, i ho 
faig amb els cadells sols. Posteriorment faig el mateix procés al bosc. 
Normalment en dos mesos d’ensinistrament ja cacen.

Com ha de ser el teu equip de gossos preferit? 
D’una banda, que els gossos segueixin l’estàndard de la raça tant en 
morfologia com en treball. I de l’altra, que tots els gossos siguin un sol 
gos. Que cacin junts, que s’escoltin i que empaitin junts. L’equip ha de 
ser eficaç caçant i empaitant. I la definició d’eficaç és la clau per poder 
entendre’ns perquè ens agrada una raça o una altra. Eficaç és aconse-
guir el volgut. Uns volen i prefereixen que el conill surti per sobre les 
mates de les apretades dels gossos, que corri ràpid cap a l’escopeta, que 
no s’encanti, que els gossos remoguin molt de bosc, que segueixin la 
peça com sigui pel rastre o tallant-lo, el centre és la velocitat. Uns altres, 
entre ells jo, volem i preferim que les fases de la caça siguin més lentes, 
que els gossos cacin a prop, remenant el bosc tranquil·lament, que gos-
sos dibuixin el rastre per aixecar i per empaitar, que s’hi enganxin i no 
se’n separin ni un mil·límetre, que no el tallin, que siguin tossuts sobre 
el rastre, que s’escoltin bones veus udoladores i que sigui un concert 
d’udols.  La meva canilla preferida hauria de caçar i ser així. 

Creus que ha d’anar lligada la morfologia i la qualitat de caça del gos? 
Si entenem per qualitat la manera de caçar de conformitat amb l’estàn-
dard de la raça, sí. Entenc que la morfologia d’una raça busca unes ca-
racterístiques diferencials en la manera de caçar. Per exemple un galgo 
és per caçar una llebre de forma diferent a la d’un blau de Gascunya.

Digues defectes i virtuts de la raça? 
Més que defectes de la raça, s’hauria de parlar 
dels individus de la raça. La raça té unes caracte-
rístiques, l’individu que les compleix és virtuós, 
el que no és defectuós. Per això es difícil compa-
rar races si no es té en compte la forma de caçar 
de cadascuna de conformitat amb el seu estàn-
dard i el volgut per cadascú.

Ets d’alguna Associació, Club, Federació... i en 
què et beneficia? 
Si, sóc del Club du Bleu de Gascogne Gascon-Sain-
tongeois Ariegeois,  del Club Español del Azul de 
Gascuña, Gascon Sintongeois et Ariegeois, de la 
Federation des Associations de Chasseurs aux 
Chiens Courants (Faccc 66), de la Real Sociedad 
Canina de España i de la Federació Catalana de 
Caça. Aquest llocs són punts de trobada dels 
caçadors i sobretot dels gossers que volem caçar 
amb gossos de raça de rastre: escoltes, mires, dis-
cuteixes i intentes treure’n alguna cosa, del ras-
tre.

Si haguessis de triar una altra raça, quina tin-
dries i per què? 
Difícil de respondre. Probablement tindria al-
guna de les races que s’assemblen més al Basset 
Blau, enyoraria, però, les veus, i crec que no em 
mouria gaire de les races del club del Blau.

Vols afegir alguna cosa? 
Que espero haver apropat un xic el Basset Blau 
als gossers que no el coneixen gaire i fins i tot ha-
ver despertat alguna temptació de caçar-hi.

Per a més informació sobre les races de Gascunya 
es poden consultar les pàgines del club francès, 
clubbleugascogne.free.fr i la del Club Español, 
azuldegascuna.com. 



Cinegeticat28 Cinegeticat28

Pol. Ind. - C/ Pla de l’Estany, 5
Tel. / Fax 972 46 08 58
17244 CASSÀ DE LA  SELVA  
info@clinican.es
www.clone-espana.es
     Ricard Còrdoba Vives  BANC D'ESPERMA CANÍ

Descomptedel 20%presentantaquest anunci

Pol. Ind. - C/ Pla de l’Estany, 5
Tel. / Fax 972 46 08 58
17244 CASSÀ DE LA  SELVA  
info@clinican.es
www.clone-espana.es
     Ricard Còrdoba Vives  BANC D'ESPERMA CANÍ

Descomptedel 20%presentantaquest anunci

Pol. Ind. - C/ Pla de l’Estany, 5
Tel. / Fax 972 46 08 58
17244 CASSÀ DE LA  SELVA  
info@clinican.es
www.clone-espana.es
     Ricard Còrdoba Vives  BANC D'ESPERMA CANÍ

Descomptedel 20%presentantaquest anunci

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 ha. 
i estem oberts tot l’any menys per Nadal 
i Cap d’Any! Serracanya és molt més que 
un vedat intensiu, a Serracanya el caçador 
troba tot allò que necessita:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fem el servei a la carta perquè quedis satisfet!

{

{
PREU DE LES PECES

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

SERRACANYA.COM

SOLSONA

BARCELONA

CARDONA

MONTMAJOR

L’ESPUNYOLA

BERGA

SERRACANYA

Obert a partir de les 7.30 h del matí
RESERVES: 938 230 100 – 938 230 073
Àrea intensiva: 608 609 641
Pep: 607 996 218 pep@ serracanya.com
Amadeu: 666 545 380
coto@serracanya.com

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

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

IDEAL PER A GRUPS I PER PASSAR
UNA ESTADA DIFERENT!

DEMANA INFORMACIÓ I ELABORA
LA TEVA PRÒPIA AVENTURA.

ARA ÉS BON MOMENT PER ENTRENAR ELS GOSSOS
o PER TREURE'LS A CAMPEJAR.

Vine i demana el teu espai!
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L’objectiu
Galeria de fotos dels subscriptors !

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

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

El Josep ens envia aquest trofeu caçat amb els companys de la colla la Frau.

Bon verro caçat pel Climent acompanyat
del seu amic David.

Bona batuda amb la colla Serrai de Bellmunt 
del Priorat

L’amic Josep vol felicitar la colla la
Frau i al Rifé que s’ha jugat el físic.

La colla de Sant Quirc. 
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El del siroll fan la feina. Gràcies Joan i Sergi per aju-
dar a treure el verro d’en Pau.

El poquer del Ramonet.

A Coll de Nargó - Alinyà, en Paco, David, Celso, Caubet i Jordi.

Bon record de la cacera a Arcusa.

En Ramon amb la seva xerra.

El Xevi ens passa un póquer per començar l’any.

Bona batuda amb la colla Serrai de Bellmunt 
del Priorat

L’amic Josep vol felicitar la colla la
Frau i al Rifé que s’ha jugat el físic.

Enhorabona Guillem de part de la Colla!
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Fets de caça

Des de fa molts anys sóc soci de l’anti-
ga Sociedad de Cazadores y Pescadores 
San Saturio de Soria i que col·loquial-
ment la gent anomenava La Sociedad. 
Amb els canvis legislatius va canviar de 
nom i, avui dia, és El Club Deportivo de 
Cazadores y Pescadores  San Saturio.
El motiu pel qual em vaig fer soci en el 
seu moment, era pel fet de poder seguir 
empaitant les guatlles en la mitja veda, 
ja que en els terrenys lliures on abans 
ho feia, a Castella Lleó, van decidir, per 
llei, que no s’hi podia caçar. 
Amb el transcórrer de les temporades 
em vaig anar interessant per altres ti-
pus de caça: perdius a mà, munteries, −
que en una altra ocasió ja en parlarem−, 
i la caça del cabirol. D’aquesta espècie, 
si no et volies gastar gaires diners en la 
compra d’un precinte per trofeu, tenies 
l’oportunitat d’apuntar-te a un sorteig 
que feia La Sociedad d’una vintena de 
precintes, que si n’eres agraciat, sols et 
costaven 250 €.
Mira per on, que la temporada 2009-
2010 vaig ser agraciat amb un d’aquests 
precintes socials. Aleshores, depenent 
del número d’ordre que havies tret en 
el sorteig, et deixaven escollir correlati-
vament, dels vedats on hi havia precin-
te, el vedat on el volies caçar. Per mi el 
problema era que venint de Catalunya, 
ja de per si un viatge llarg, si el vedat 
era lluny de Sòria capital, on hi tenim 
allotjament, eren molts quilòmetres. A 
més, ja sabeu que aquesta cacera no és 
arribar i moldre per trobar quelcom i 
a sobre que valgui la pena; són moltes 
sortides als camps. Per sort vaig poder 
escollir el vedat de Las Casas, que està 
a escassos 5 km de la capital.
Aprofitant el pont de la festa del treball 
de l’1 de maig (la meva esposa encara 
estava en actiu i així tindria uns dies, 
sempre necessaris per poder fer quel-
com positiu), vaig decidir anar a fer el 
primer intent de trobar voluntari per 
penjar-li el precinte.
El mateix dia 1 de maig, tal com havíem 
quedat, a les set del matí ens vam tro-
bar amb el guarda Hilario perquè m’en-
senyés el perímetre del vedat, i també 

per veure algun animal interessant per 
poder-li tirar. En acabar, sense èxit, em 
va donar el precinte i tota la paperassa. 
L’home em va dir que en aquest vedat 
hi havia animals molt macos pel que 
fa a les banyes; vaja, uns bons trofeus. 
Pensant en el poc temps que hi podria 
dedicar li vaig contestar que mentre 
portés banyes ja n’hi havia prou; ell em 
va replicar si havia vingut només per 
la carn, així que va haver d’arreglar el 
malentès.
Tot donant el tomb al vedat, vam clis-
sar 11 animals, d’ells només 2 mascles 
joves amb borra encara a les banyes. 

Quan el guarda va marxar, vaig conti-
nuar una estona més i vaig aconseguir 
veure’n uns altres dos. O sigui, que de 

material n’hi havia.
El dia següent vaig tirar amb recança a 
un masclet quan marxava dels camps 
per anar a guanyar el bosc, amb el dub-
te i por de finiquitar-lo després dels 
consells de l’Hilario que esperés, ja que 
hi havia cabirols molt bons; per sort el 
vaig fallar. El primer parat, i el segon a 
tot córrer abans d’entrar al bosc. 
L’endemà diumenge 3 de maig, també 
vaig tornar a donar un volt i només 
vaig veure 5 cabirols, entre ells dos 
mascles que se’ls podia tirar però ells 
em van veure abans. Semblava que a la 
nit hi havia hagut visita de furtius.  

D’aquesta primera anada en busca del 
cabirol de Las Casas, en què en tres dies 
havia vist una trentena d’animals, ja em 

Preparar una estratègia abans d’anar a 
caçar el follet del bosc, ajuda a tenir més 
èxit durant la cacera. Tot i que a vegades, 
les improvitzacions també ens poden por-
tar una sorpresa agradable.

Per Miquel Serra Cornet.
Caçador veterà a qui li agrada escriure. Anota diàriament 
a les seves llibretes els fets de la seva vida cinegètica.

1. El cabirol, recent abatut, amb regalim de sang al coll.

El cabirol castellà
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2. Jo amb la víctima.  

3. Escorxant-lo.  

vaig donar compte de la situació i del 
que havia de fer per poder-lo caçar amb 
poques sortides. 
A primera hora del matí i última de la 
tarda sortien del bosc cap als camps de 
cereal a pasturar, i tornaven amb l’estó-
mac ple cap al bosc a remugar, per tant 
el millor era esperar-los en una carre-
tera rural que hi havia a la partió dels 
camps amb el bosc i esperar sorpren-
dre’n algun d’incaut en aquest trajecte. 
Tenia previst que no assoliria res en la 
primera anada. Per això ja havia que-
dat amb el meu cosí Paquito que me 
m’ acompanyaria en el següent viatge a 
Sòria: per ajudar-me en la captura del 

duende del bosque,  i també per fer un 
xic de turisme i ensenyar-li la provín-
cia, de la qual fa temps estic enamorat, 
i els llocs on empaito les guatlles en la 
mitja veda.
El 25 de maig al matí marxàvem cap a 
Sòria i arribàvem al migdia. Després de 
dinar, vam anar cap a Las Casas a fer la 
primera presa de contacte i l’estudi de 
l’estratègia a seguir el dia següent, ja 
que volia solucionar ràpid la qüestió 
del precinte. 
El pla era el següent: deixaríem el co-
txe a la vora d’una nau que hi havia al 
costat esquerre de la carretera que fa la 
partió de camps i boscs. Mentre jo em 

quedaria apostat darrere de dues bales 
de palla d’aquelles en forma de pastilla 
que hi havia un tros carretera enllà. El 
meu cosí baixaria per un camí entre 
dos camps fins a una sèquia i seguiria 
pel seu costat, cap al sud, perquè els 
cabirols que hi hagués pasturant per 
aquells camps pugessin cap al bosc on 
jo els estaria esperant.
A les sis el despertador ens treia del 
llit. En arribar al vedat, ja era força clar. 
Dos cabirols que pasturaven als sem-
brats en veure el cotxe van creuar la 
carretera i van córrer cap al bosc. Per 
no esverar el “personal”, ja que hi havia 
força claror, vam deixar el cotxe una 
mica abans del lloc pensat i vam anar 
caminant cap a les “pastilles”, on em 
vaig quedar de guàrdia.
De moment, pels primers camps, no es 
veia res. Mentre el Paquito marxava 
camí avall, aviat vaig veure el primer 
cabirol que sortia corrents en direc-
ció contrària. Al moment, dels dos que 
pujaven per la dreta, un es va parar 
sota un roure i va començar a abas-
tar els brots tendres d’una rama; però 
aquests dos  van desaparèixer, potser 
guanyant la carretera. Un altre que va 
sortir d’aquell costat, creuant el primer 
camp, va tirar avall. No va passar molta 
estona i van aparèixer dos animals més 
també per la dreta, i quan van creuar la 
primera tira de triticale es van quedar 
pasturant a una distància de tret a un 
altre tir de camp sense res, erm amb 
molta vegetació. Vaig encarar el rifle en 
aquella direcció tot traient el dispositiu 
de seguretat −el tenia força tapat per 
l’herba alta− i quan van aixecar el cap 
vaig veure que el de més enllà era un 
masclet, res de l’altre món. Però vaig de-
cidir tirar-li. Com que miraven cap a la 
meva posició i començava a tocar-me el 
sol de cara, vaig col·locar ràpidament la 
creu del visor sobre el mascle, apuntant 
entre coll i espatlla. Fins i tot per trobar 
el gallet vaig haver de fer un clot a la 
palla. En prémer el gallet, un va mar-
xar corrents i l’altre es va quedar amb 
les cames enlaire espeternegant. Quan 
vaig arribar al lloc del tret, allà estava 
l’animalet ben mort amb un fil de sang 
que li brollava del lloc on l’havia apun-
tat (foto núm. 1).
El Paquito amb el moviment de tants 
animals que anava veient, estava 
ben despistat. En sentir-ne un que 
lladrava a dins la sèquia després del 
meu tret, es pensava que era el que 
jo havia tirat i estava ferit. Proble-
mes de no conèixer la vida i miracles 
d’aquest petit remugant. No es va as-
sabentar que ja el tenia mort fins que 
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Fets de caça | El cabirol castellà

Taxidèrmia

El Boc
Reg. TT-B-28

t. 675 573 128 (Pep)

08269 Valls de Torroella, Barcelona. info@iperezserrano.com

el vaig aixecar enlaire i el va veure.
Vaig fer les fotos de rigor (foto núm. 2) i li vaig treure les tri-
pes quan ell va venir (fotos núm. 3). Vaig trucar al meu amic 
i company de cacera de la mitja veda, Antonio, per veure si el 
podríem anar a escorxar i partir-lo a una casa on passa l’estiu 
a “la Barriada”, sense cap problema. Allà ens el vam trobar i 
aleshores vam penjar el cabirol en un cobert que tenia allà 
protegint-lo amb un sac per les mosques, i a la tarda hi  vam 
anar a fer la feina (foto núm. 4).
Un cop donades les dades obligatòries a La Sociedad, vam 
acabar la cacera del cabirol castellà. Com que era dels pri-
mers que abatia i estava lluny de casa, vaig aprofitar aquest 
animalet jove amb poca banya, que recordo amb satisfacció 
per l’estratègia desenvolupada.  

La millor manera de recordar 
les aventures cinegètiques són 
les imatges i la feina d’un bon 
taxidermista. Per tant, porteu 
sempre la càmera carregada!

4. Un cop penjat a casa el meu amic Antonio
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4. Un cop penjat a casa el meu amic Antonio
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Des de dins

Entrevsita a la caçadora
Laura Massons Solà
Edat: 49 anys
Llorac (La Conca de Barberà)

Què és per a tu la caça?
Doncs tècnicament la caça és l’activitat o acció en què es cap-
tura generalment un animal, però per a mi és molt més que 
això. És el contacte amb la natura, la quantitat de sons  que 
pots escoltar quan et trobes sol mentre estàs en la parada 
esperant, el fred que passes en ple hivern (tot i que jo prefe-
reixo la caloreta) mentre van passant les hores, els lladrucs 
dels gossos quan empaiten els senglars, la companyonia amb 
els amics i companys caçadors amb qui abans i després de 
la cacera xerrem i comentem . I en acabar les batudes el di-
nar posterior en el qual passem molt bones estones xerrant 
i rient.

Què és el que et va iniciar en el món de la caça?
Doncs bàsicament en el món de la caça em vaig iniciar ara 
fa 12 anys, quan el meu marit ja feia uns anys que caçava i 
jo no hi podia anar perquè les meves filles encara eren pe-
tites, però quan van ser una mica més grans jo anava amb 
ell, l’acompanyava en les parades.  Després d’anar uns quants 
dies amb ell, un dia em va comentar si m’agradaria treure’m 
el permís d’armes  i així ho vaig fer. Un cop vaig estudiar un 
totxo de llibre, em vaig treure el permís i des de llavors sem-
pre vaig sola de parada.

Quants anys fa que caces? I si es pot, saber quants anys 
tens?
Ara mateix tinc 49 anys i com ja he dit abans ja en fa 12 que 
vaig a caçar.

Quina modalitat t’agrada més? Per què?
Doncs la modalitat que m’agrada més és el senglar, que és 
l’únic que he provat ; he provat una vegada d’anar a la perdiu 
però tot i que també és divertit no m’agrada tant.  Per què 
m’agrada? Doncs és l’emoció que se sent  i com et batega el 
cor quan estàs quiet en la parada i a la llunyania sents els 
gossos clapir en direcció cap a tu i de cop  sents com es van 
trencant les branques del bosc i saps que darrere d’aquell so-
roll et sortirà el senglar. 

Un paratge per caçar…
Tots els paratges són macos però per a mi el millor és tenir 
una bona vista en què puguis seguir la peça des de lluny i 
veure com es va acostant. També m’agraden les parades en 
què estàs situat dalt de tot un peny i pots gaudir de tota la 
cacera tot veient i escoltant els gossos i els gossers.

Tens gos? Quina raça?
Sí, actualment tinc 6 gossos, però dels 6 només en prenem 
un per caçar; és un Sabueso de Baviera i el prenem per fer el 
rastre de la sang, és una femella, i ara tinc tres cadells que 
de moment encara són petits però que també els prendrem 
a caçar quan siguin més grandets. L’altre és un mesclat entre 
Grifo i Teckel i finalment tinc un Yorkshire Toy, que és la jo-
guina de casa.

Quina arma utilitzes?
Jo utilitzo un rifle semiautomàtic,  un Browning calibre 
30.06.

Aprofites la carn de caça?
Algunes vegades agafem una mica de senglar per menjar 
perquè al meu marit i les meves filles els agrada que algun 
dia els en faci; a mi personalment no m’agrada gens.
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Trobes amb facilitat botigues especialitzades en caça? 
De botigues sí que n´hi ha moltes en què pots trobar el mate-
rial necessari per caçar (armeries,  centres comercials, on-li-
ne, etc.). El més complicat és trobar roba de caçar per a dona, 
especialment  pantalons, sempre has d’anar amb pantalons 
d’home i, la veritat, no és que per caçar hagis d’anar a lluir 
tipus però dins de la comoditat m’agrada que els pantalons 
es vegin bé i no com un sac.

Creus que la llei de caça està actualitzada? Per què?
Jo crec que sí que està actualitzada, tot i que hi ha alguns 
punts que s’haurien d’arreglar, com per exemple els tanca-
ments de camins per poder fer les batudes més tranquils.

Quina és la mitjana anual de costos en relació a la caça?
Més o menys la mitjana anual per temporada entre llicèn-
cies, quotes, munició, gasoil, roba, hotel, dietes, etc.  surt per 
uns 1.200-1.300 €.

Què creus que es pot millorar en el món de la caça?
En les diferents modalitats de caça que hi ha no puc opinar 
de totes, ja que les desconec , referent a la que faig jo, que és 
la del senglar, trobo que s’hauria d’arreglar perquè els caça-
dors poguéssim fer les parades en els camins sempre degu-
dament senyalitzats, ja que hi ha parades que, per culpa de 
la malesa que hi ha als boscos, cada dia és més difícil d’acce-
dir-hi i per tant és molt difícil veure el senglar quan et passa.

Com veus el futur de la caça a Catalunya?
Personalment ho veig una mica complicat. De primer, perquè 
cada dia l’Administració ens posa més problemes per poder 
caçar i segon perquè cada any hi ha molts menys caçadors, 
suposo perquè la mitjana d’edat dels caçadors és d’uns 50 o 
60 anys i de jovent cada dia n’hi ha menys que vulgui caçar. 

Alguna anècdota?
Doncs sí. Tinc una anècdota que em va passar el segon any 
que caçava. Era un dia d’aquells de ple hivern en què feia 
molt de fred; jo estava de parada i en un moment donat em 
va passar un senglar li vaig disparar i va caure a terra tot 

donant un parell de voltes sobre si mateix i aleshores se’n 
va anar. Passats uns minuts vaig anar fins al lloc on va cau-
re per mirar si hi havia sang i, efectivament, hi havia sang. 
Tot seguit se senten els gossos que vénen clapint i jo vaig 
seguint el rastre de sang i de cop els gossos paren de clapir. 
A mi, novella de mi!, m’havien dit que quan un senglar està 
ferit els gossos el criden i el rodegen perquè no marxi, però 
quina casualitat que aquells gossos en aquells moments no 
deien res. Per l’emissora pregunten si ha caigut el senglar i 
jo els contesto que li he disparat i que deixa sang però que 
els gossos només van donant voltes i no deien res. Tot d’una, 
mentre vaig seguint el rastre de sang,  a uns tres metres de 
mi s’aixeca el senglar i ve directe cap a mi. Jo sense ni apun-
tar disparo un tret una altra vegada i el senglar m’envesteix 
i em tira a terra: jo a terra damunt d’uns esbarzers i pensant 
“ara vindrà i em tornarà a envestir”. Aleshores m’aixeco de 
terra com puc i miro a totes bandes , allà no hi ha ningú, el 
senglar ha marxat. Començo a cridar el Salvador (el cap de 
colla) per explicar el que m´ha passat, molt nerviosa i tre-
molant com una fulla; de cop i volta veig el Jaume (el meu 
marit) i em pregunta si estic bé i si m’ha fet mal, li dic que 
no i li explico el que ha passat i em fa descarregar l’arma en 
veure’m tan nerviosa. Seguidament arriba la Shiva (era una 
Teckel que teníem) i de sobte veiem que va cap a uns matolls, 
el Jaume vigila la gossa i ja veu el senglar allà quiet amb les 
orelles dretes i a punt de tornar a envestir; de cop s’aixeca, el 
Jaume l’apunta, tira un tret i el senglar cau plegat a terra. Ja 
està, ja ha passat tot i el primer que li pregunto:
LAURA: Qui se l’apunta aquest senglar?
JAUME: Jo, que he sigut el que l’he abatut.
(Jo encara tremolant )
LAURA: Vols dir?
JAUME: (Rient) No, dona no, tot per tu.

Acaba la frase: El millor caçador... és aquell que respecta
i estima la caça i la natura.
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Salut
Animal

Text: Raquel Castillo, Jorge Ramón López-Olvera, Gregorio 
Mentaberre, Carlos González-Crespo i Santiago Lavín. Imat-
ges: Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge (SEFaS). Adreça 
dels/les autors/es: Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvat-
ge (SEFaS), Facultat de Veterinària, Universitat Autònoma 
de Barcelona. 08193-Bellaterra, Barcelona. Telèfon: 935811923.

El senglar urbà
Avui dia no és gens difícil trobar porcs senglars dintre de po-
bles o ciutats properes a les zones boscoses on habita aquest 
animal. A la ciutat de Barcelona, per exemple, la seva presèn-
cia és habitual a barris com Horta, Sarrià o Vallvidrera. I això 
no succeeix només a Barcelona, sinó que altres grans ciutats 
europees, com ara Berlín, Varsòvia, Montpellier o Gènova, 
també s’han vist afectades, i molt probablement altres nuclis 
urbans continuaran allargant aquesta llista. Com s’ha arri-
bat a aquesta situació? Pot semblar una pregunta amb una 
resposta molt òbvia: perquè hi ha molts senglars. Però cal 
aprofundir una mica en la biologia del senglar i en les causes 
del creixement de les seves poblacions i la seva habituació a 
l’ésser humà per entendre com un animal salvatge pot aca-
bar furgant tranquil·lament en molts jardins de Catalunya. 

L’adaptació o habituació del porc senglar a l’ambient 
urbà i periurbà
El porc senglar (Sus scrofa en llatí) és el porc salvatge amb 
l’àrea de distribució més àmplia, des de l’oest d’Europa i el 
nord d’Àfrica fins a l’est d’Àsia. A més, ha estat introduït a 
Austràlia i diferents parts del continent americà. Pot viure 
en hàbitats molt variats, és capaç de produir moltes cries a 
l’any i, gràcies a la seva dieta omnívora, s’alimenta pràctica-
ment de qualsevol cosa. El porc senglar s’ha vist beneficiat 
per un seguit de canvis socials i econòmics que han trans-
format l’hàbitat. Entre aquests destaquen especialment la 
desaparició dels seus depredadors naturals, l’augment de 
cobertura arbustiva i forestal (a causa de l’abandonament 
d’activitats tradicionals com la ramaderia i l’agricultura), 
l’augment de la disponibilitat d’aliment (pels canvis de la ve-

El senglar urbà

getació i d’origen humà, com cultius, escombraries o jardins 
a les zones urbanes) i els hiverns cada vegada més suaus ( ja 
que la mortalitat hivernal podria ser un factor regulador de 
la població en zones fredes). De manera menys generalitza-
da, també podríem parlar de les hibridacions puntuals amb 
el porc domèstic o de la seva introducció en territoris on el 
senglar no hi era prèviament. La gran capacitat d’adaptació 
del senglar per aprofitar qualsevol circumstància, juntament 
amb la transformació de l’hàbitat, són probablement les cau-
ses de l’augment de les poblacions de porc senglar arreu del 
planeta.

Aquest augment de les poblacions de senglar ha anat acom-
panyat de l‘adaptació i l’habituació  del senglar als recursos 
d’origen humà i a la presència humana, respectivament. 
En una enquesta realitzada d’àmbit mundial, la majoria de 
països van assenyalar com a principals factors afavoridors 
d’aquesta habituació l’accés fàcil a aigua i/o menjar dins l’àrea 
urbana o periurbana, l’absència de caça o la caça insuficient 
fora de l’àrea periurbana, i l’expansió de la urbanització cap a 
territoris que formen part de l’hàbitat del senglar. Altres fac-
tors rellevants però secundaris són l’existència de vies d’en-
trada cap a la ciutat (rieres amb vegetació o carreteres, per 
exemple) i una pressió cinegètica excessiva fora de l’àrea pe-
riurbana (de manera que els animals es refugien a les zones 
de seguretat). Les situacions de cada país són ben diferents, 
però alguns d’aquests factors són comuns en molts indrets.
Així doncs, l’augment de la distribució i el nombre de senglars, 
juntament amb la seva capacitat per adaptar-se, han afavorit 
l’aproximació d’aquests animals a zones periurbanes i urba-

Figura 1. Porcs senglars habituats a la presència humana.

Figura 2. Senyal advertint sobre el perill de la presència habitual de senglars 
a la zona.
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L’augment de la distribució i del nombre de 
senglars, juntament amb la seva adaptabilitat, 
han afavorit l’aproximació a les zones urbanes.

Figura 3. Els porcs senglars furguen en moltes àrees verdes urbanes i provo-
quen nombrosos danys.

Figura 4. Veí d’una zona freqüentada per porcs senglars atraient-los amb una 
bossa de plàstic. Els senglars han après a relacionar el soroll d’aquest material 
amb aliment proporcionat per les persones.

Figura 5. Raions creuant el carrer i provocant una situació de perill per a la 
circulació de vehicles.

nes properes. En aquest ambient els senglars descobreixen 
l’existència d’aliment de tot tipus disponible i apareixen els 
anomenats “senglars urbans”. Aquests senglars no són més 
que senglars que han après a utilitzar els recursos alimen-
taris de les zones urbanes (matèria vegetal de parcs i jardins, 
horts particulars, brossa orgànica, pinso per a gossos i gats, 
persones que els alimenten directament, etc.) com una font 
d’aliment més, com ho serien les aglans o els tubercles, però 
molt més fàcil d’aconseguir. Els senglars poden explotar 
aquests recursos alimentaris al llarg de tot l’any, però ho fan 
sobretot de manera més intensa quan la disponibilitat d’ali-
ment al seu hàbitat natural disminueix. En l’ambient medi-
terrani això succeeix a l’estiu, quan el terra s’endureix per la 

sequera i no hi poden furgar, més que no pas a l’hivern, quan 
hi ha molt aglà i altra vegetació, fruits i tubercles per menjar.

Problemàtica associada al “senglar urbà”
I quins són els conflictes derivats de l’entrada de porcs 
senglars a pobles o ciutats? En primer lloc, com segurament 
a tots ens ve al cap, trobem els accidents de trànsit. Entre 
2008 i 2013 es van registrar oficialment al territori espanyol (a 
dins i a fora de nuclis urbans) 673 accidents a causa d’un porc 
senglar amb un cost mitjà de reparació de 1600€. Cal aclarir 
que es produeixen molts més accidents sense declarar. Més 
comuns en zones urbanes són els danys al mobiliari i a la ve-
getació d’espais verds, tant públics com privats, la reparació 
dels quals suposa considerables costos econòmics. Nogens-
menys, les interaccions dels senglars amb les persones en 
ambients urbans estan esdevenint agressives cada cop amb 
més freqüència, ja que una vegada perduda la por a l’ésser 
humà els senglars poden arribar a reclamar l’aliment de for-
ma violenta. No hem d’oblidar que, tot i que els exemplars 
urbans puguin semblar dòcils, continuen essent animals sal-
vatges. Finalment, però no menys important, existeix un risc 

real de transmissió de malalties compartides entre animals 
i persones, les anomenades zoonosis. Aquest contagi pot és-
ser per contacte directe o per la contaminació d’un mateix 
espai fet servir per senglars i persones, tot i que no sigui al 
mateix temps. D’entre aquestes malalties podem destacar la 
tuberculosi, la toxoplasmosi, la salmonel·losi, la brucel·losi, 
la clamidiosi i l’hepatitis E, però n’hi ha moltes més. Malaura-
dament, aquest risc sanitari és encara força subestimat. 

Perspectives de futur
Les perspectives per al futur proper no són massa encoratja-
dores. Sembla que els porcs senglars es troben ben a gust a 
les zones urbanes i periurbanes i que per si sols no revertiran 
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el procés que estan patint des de fa uns anys. D’altra banda, 
un estudi realitzat a 18 països arreu d’Europa indica que les 
poblacions de senglars porten almenys 35 anys augmentant, 
mentre que el nombre de caçadors i caçadores ha disminuït 
en aquest mateix període. Per tant, sembla que, per un cos-
tat, els senglars continuaran creixent en abundància i que, 
per l’altre, els actuals depredadors principals del senglar, és 
a dir caçadors i caçadores, no els abatran indefinidament a 
un ritme suficient com per compensar la seva velocitat de 
creixement. Però encara podem dir més: diversos estudis 
conclouen que la caça per si mateixa, tal com es practica ac-
tualment, no pot reduir el nombre de senglars. Aquests estu-
dis demostren que les poblacions de porc senglar continuen 
creixent tot i que es caci la meitat de la població cada any!
Cal, doncs, deixar de caçar senglars, ja que no serveix per a 
controlar la població? En absolut! La caça és una activitat 
lúdica i tradicional, a més d’una molt bona eina de gestió; 
és imprescindible la participació dels caçadors i les caçado-
res en qualsevol pla de gestió i control de les poblacions de 
senglar. Però a més de la cacera tradicional, l’activitat cine-
gètica dirigida a la gestió s’ha de focalitzar sobre els indivi-
dus que més contribueixen en el creixement de la població. 
Ens referim als exemplars menors de dos anys, sobretot les 
femelles. Això és perquè els senglars adults, tant mascles 
com femelles, requereixen més aliment i més territori que 
els senglars joves, de manera que disminueixen la capacitat 
de reproducció dels senglars joves. Per contra, l’eliminació 
d’una femella adulta farà que les femelles joves de la zona 
comencin a reproduir-se a edats més prematures i pareixin 
més cries. Per tant, pel que respecta a la gestió de la pobla-
ció, la cacera d’una femella adulta pot tenir com a resultat 
un major nombre de cries. Donat que pot ser difícil evitar 
eliminar exemplars adults durant la cacera tradicional, s’ha 
de trobar un nou equilibri d’aquesta amb la cacera dirigida 
a la gestió.

Figura 6. Porcs senglars i animals de companyia comparteixen el mateix espai, 
amb els riscos per a la salut pública que això comporta, sobretot si aquests ani-
mals de companyia tornen després a casa.

Un aspecte clau per a evitar la 
presència de senglars a les zones 
urbanes és la disminució dels 
recursos alimentaris disponibles.

L’extracció de senglars de les zones urbanes i periurbanes
A més d’intentar disminuir la població de porc senglar per a 
limitar-ne els danys, cal actuar eliminant els individus que 
apareixen en l’entorn urbà, a causa de la situació de perillosi-
tat que suposen i els riscos potencials per a la seguretat vial, 
la seguretat de les persones o la salut pública que se’n deri-
ven. En tractar-se d’actuacions que es duen a terme en un 
entorn urbà i/o en zones de seguretat, no es poden utilitzar 
armes de foc, sinó que cal procedir a la captura (sigui anestè-
sica amb sarbatana o rifle anestèsic, o física amb caixes tram-
pa), eutanàsia, estudi post mortem o necròpsia i destrucció 
del cadàver com a residu biològic. Experiències puntuals han 
mostrat que l’anestèsia i reubicació d’aquests individus al 
seu hàbitat no soluciona el problema, donat que tendeixen 
a reaparèixer a l’entorn urbà. És una responsabilitat de les 
administracions conèixer l’estat sanitari dels animals que es 
troben a l’entorn urbà (i per això cal la necròpsia), i en trac-
tar-se d’animals que poden menjar escombraries i que han 
estat anestesiats, no poden entrar a la cadena alimentària. 
En aquests casos és imprescindible i obligatòria legalment 
l’actuació d’una persona amb formació veterinària i expe-
riència en anestèsia i/o captura d’animals salvatges. 

La disminució de l’oferta alimentària per al porc senglar a 
les zones urbanes i periurbanes
Un aspecte clau per a evitar la presència de senglars en zones 
urbanes és la disminució dels recursos alimentaris disponi-
bles, tant per alimentació directa com indirecta. En quant a 
l’alimentació directa, cal invertir en educació i conscienciació 
ambiental per a evitar que els habitants de les zones urbanes 
i periurbanes alimentin activament els porcs senglars, acon-
seguint que siguin conscients de la problemàtica que contri-
bueixen a generar. El coneixement és una eina molt potent 
en aquests casos, perquè la ignorància de les conseqüències 
sol ser allò que porta les persones a cometre els errors que 
estan cometent actualment. A més, tothom hauria de ser 
conscient que un senglar adaptat i habituat a les persones i 
a l’entorn urbà és un animal que ha deixat de ser apte per a 
la vida salvatge i més propens a esdevenir un individu con-
flictiu i perillós, que les autoritats competents es vegin en 
l’obligació de sacrificar.
Quant a l’alimentació indirecta, s’ha d’evitar deixar a l’abast 
dels senglars tot tipus d’escombraries que puguin aprofitar 
(brossa orgànica, restes de treballs de jardineria, fruits d’ar-
bres que cauen al carrer, pinso per a animals de companyia, 
etc.). D’altra banda, els parcs i jardins urbans són una font 
inesgotable de vegetació fresca i d’aigua a causa del model 
general de manteniment d’aquests espais verds (sobretot a 
l’estiu, quan els senglars troben menys aliment a l’hàbitat 
mediterrani natural), de manera que s’hauria d’intentar can-
viar el concepte d’aquestes zones i promoure una vegetació 
més típicament mediterrània, més similar a la vegetació 
de l’hàbitat del senglar perquè així no resulti tan atraient. 
Quant als horts i jardins particulars, és recomanable prote-
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Figura 7. Adhesiu en un contenidor informant de la prohibició de deixar les bos-
ses d’escombraries a l’abast dels senglars.

Figura 8. Dos senglars joves menjant patates i trossos de pa que una persona els 
ha donat intencionadament.

gir-los, aquesta és una eina de gestió que pot ser molt eficaç 
en superfícies petites i molt controlades. En aquests casos, 
la millor protecció és una tanca resistent, reforçada i sote-
rrada en la part inferior, per evitar que els senglars puguin 
forçar-la. Aquesta tanca es pot combinar amb un pastor elèc-
tric amb dos fils, un situat a 25 cm del terra i l’altre a 50 cm, 
aproximadament.

Altres perspectives de gestió
Darrerament, i arran de l’impacte públic generat per la pro-
blemàtica de senglars urbans, s’han proposat tot un seguit 
de mesures amb més o menys viabilitat i sense que hi hagi 
cap constància de la seva eficàcia per a controlar el proble-
ma. Tot i això, aquestes possibles solucions s’han d’estudiar 
i investigar per a avaluar-ne la seva possible contribució a 
pal·liar els conflictes actuals. Entre d’altres, s’ha proposat la 
utilització de feromones que d’alguna manera repel·leixin 
els porcs senglars (hormones d’un depredador natural, per 
exemple). S’ha comprovat el seu funcionament en altres es-
pècies, però amb el senglar encara no es té clar i, en tot cas, 
serviria com a mesura per a indrets localitzats i puntuals. 
Una altra mesura experimental que ha estat proposada per 
diversos col·lectius i administracions és l’esterilització quí-
mica, mitjançant una vacuna anticonceptiva, d’aquells ani-
mals establerts en nuclis urbans. Aquestes vacunes han de-
mostrat la seva efectivitat en un grup de senglars confinats, 
però encara no s’ha demostrat el seu èxit per al control de 
poblacions de senglars de vida lliure. De fet, en una pobla-
ció gran on, a més, hi hagi intercanvi d’individus amb una 
altra població, l’esterilització té poques probabilitats de tenir 
èxit. Això es deu al fet que, d’una banda, és difícil esterilitzar 
al percentatge de femelles reproductores mínim necessari i, 
de l’altra, poden arribar noves femelles o pot augmentar el 
nombre de femelles joves que es reprodueixin, compensant 
la reproducció de les femelles esterilitzades. Aquesta mesu-
ra podria arribar a funcionar en aquells grups de senglars 
fixes en una determinada zona urbana, si l’esterilització es 
combina amb mesures que evitin l’habituació i l’adaptació de 
nous individus. De totes maneres, a dia d’avui la utilització 
de repel·lents i l’esterilització de porcs senglars de vida lliure 

són més aviat línies de recerca experimentals que no pas me-
sures fiables i contrastades que funcionin.

Un procés lent i progressiu
A mode de conclusió, cal recordar que l’adaptació del senglar 
en zones urbanes ha estat un procés lent i que, per tant, so-
lucionar aquest problema serà també un procés lent i costós, 
i probablement els senglars habituats i adaptats a l’entorn 
urbà triguin a desaparèixer totalment, si és que mai arriben 
a fer-ho. Si més no, l’interès de tots és evitar i reduir els con-
flictes amb aquesta i d’altres espècies salvatges, mantenint 
a la vegada poblacions de senglars feréstecs que desenvolu-
pin la seva funció a l’ecosistema i permetin continuar amb la 
pràctica de la caça. Això passa obligatòriament per un canvi 
en la manera de pensar de la societat, més tolerant però al-
hora més coneixedora de la necessitat de gestionar algunes 
poblacions salvatges, que moltes vegades nosaltres mateixos 
hem alterat, i del rol tan important que cadascú (veí, caçador, 
defensor dels animals, gestor, educador, etc.) té en aquest 
canvi.
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Caça social

Entrevista
Societat Ocellaire Torelló
Entrevista
Societat Ocellaire Torelló

Com es diu la societat?
Societat Ocellaire Torelló.

Quin any es va fundar?
Es va fundar el 1845.
 
Quins termes municipals comprèn la societat?
El terme de Torelló (Osona).
 
Quantes hectàrees aproximades teniu?
13,8 kms2.

Quants socis sou actualment? Quin any ha estat el que éreu 
més socis i de quin nombre estem parlant?
Actualment tenim 360 socis. L’època daurada va ser els úl-
tims anys que es podien capturar ocells amb el mètode tra-
dicional de l’arbret amb vesc. En aquella època, el nombre de 
socis era superior a 500. Fins l’any 2007 el nombre de socis 
i aficionats ocellaires s’incrementava any rere any. Un cop 
va venir la prohibició del vesc, aquest nombre va disminuir 
considerablement, cosa que ens en va fer perdre més d’un 
50%. L´única manera de tornar a incrementar el nombre 
d’associats, ha estat pel fet d’oferir una oferta variada i de 
llarga durada dels concursos d’ocells, a més d’altres activitats 
destinades als socis. Diguem que si abans hi havia un 80% 
de socis que eren preferiblement capturadors, ara és tot el 
contrari. 

Quina és la mitjana d’edat dels socis?
Fins abans de la prohibició del vesc, la mitjana d’edat era més 
baixa. Teníem molta canalla i jovent, l’obsessió dels quals era 
sortir al camp i passar un matí amb els reclams i els arbrets. 
Ara aquest jovent de la comarca d’Osona, ja no se sent tan 
atret pels concursos ni per la captura amb xarxa abatible. 
Actualment podríem parlar d’una mitjana d’edat de 40 anys.

Quins fringíl·lids teniu més presents? Quantes anelles 
aproximadament us donen? Les aprofiteu totes? És un bon 
sistema? És efectiu?
Dels fringíl·lids, toquem les quatre plomes: pinsans, ver-
dums, caderneres i passerells. Aquest any ens han donat 
unes 10 anelles per cada sol·licitud de captura demanada. Tot 
i això, l’Administració ens ha imposat el nombre d’exemplars 
de cada espècie que podem capturar  i alhora també hi ha 
d’haver una paritat entre exemplars mascles i femelles.  Per 
posar un exemple, si cada ocellaire pot capturar 10 ocells, ens 
obliguen a capturar 2 parelles de pinsans (mascle i femella), 

1 parella de caderneres, 1 parella de verdums i 1 parella de 
passerells. A nosaltres aquest sistema no ens agrada gens. 
Preferiríem que si ens donen 10 anelles per cada autorització 
de captura, cada ocellaire pogués capturar 10 ocells, però que 
ell mateix escollís l’espècie que vol caçar. O sigui, que si a un 
ocellaire li agraden els verdums i les caderneres, aquest po-
gués capturar els verdums i les caderneres que cregués con-
venient, sempre respectant el límit de les 10 anelles. Un altre 
fet negatiu és que ens obliguen a capturar femelles, que per 
la nostra afició no ens serveixen per a res. En capturar feme-
lles d’aquestes espècies, l’impacte ambiental és més elevat, ja 
que cada femella extreta del medi natural equival al fet que 
deixi de fer tres nius i a posar de 3 a 4 ous per niu i any. Es-
tadísticament,  per cada femella al medi natural hi ha dos o 
tres macles, així doncs l’impacte de capturar mascles és molt 
inferior al de capturar femelles. 

Els ocellaires tenim una gran 
tradició i estem desatesos.
Volen acabar amb la nostra afició.

Òscar Pérez, Secretari de la Societat Ocellaire de Torelló del 2007 al 2015
Fa unes setmanes es va fer un canvi de junta directiva i actualment sóc col·laborador de la S.O.Torelló en qüestions de papers administratius, federatius, etc.
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Són molt complexes les tasques que has de fer com a gestor 
de la societat ocellaire? Per quin motiu?
Les tasques amb una entitat ocellaire com la nostra són com-
plexes. Tenim 360 socis, tramitem més d’un centenar llarg 
de Targetes Federatives i Autoritzacions de Captura, convo-
quem concursos 8 mesos a l’any. Intentem innovar dia a dia 
amb noves activitats per atraure més aficionats i per man-
tenir els actuals. De feina de “papers” n’hi ha molta, sobretot 
perquè cada cop l’Administració posa més burocràcia i més 
entrebancs per dur a terme aquesta activitat tradicional. Tot 
i això, crec que es pot arribar a fer de gust si un mateix manté 
la il·lusió en aquesta afició.

Hi ha algun aspecte que creguis que es pot millorar?
Molts... jeje. Crec que les autoritzacions de captura s’haurien 
d’entregar als aficionats un mes abans que comencés la tem-
porada de captura en viu. No com ara, que es va corrents i a 
última hora. També crec que s’hauria d’eliminar el Paratge 
de Captura en les Autoritzacions, ja que ens fan posar tres 
paratges on volem capturar, quan tots sabem que els ocells 
un dia són aquí i demà son allà. També seria bo que les Tar-
getes Federatives acabessin la validesa el 31 de desembre de 
cada any, com passa en moltes disciplines. Així hi hauria un 
control major dels federats per totes les parts. Un altre fet a 
millorar molt és la qualitat de les anelles entregades per l’Ad-
ministració. Aquestes anelles són molt pesades, fan rebaves, 
els acabats són deficients, etc., etc. Et podria dir que tenim 
una llista llarga de socis que ens han enviat fotos amb ocells 
mutilats per culpa de les anelles.

Com porteu la relació amb la resta d’usuaris del medi
natural?
A Torelló i quan nosaltres capturàvem amb vesc, la relació 
era normal. Nosaltres ens posàvem en un turó i al costat 
hi fèiem el foc. Ens passava gent caminat, corrent, o també 
caçadors d’escopeta. Crec que per la manera com es posaven 
els arbrets o com es podien posar les xarxes abatibles, si ho 
fèiem en un lloc que no molestéssim, no havíem de tenir cap 
problema. Et podria dir que fins fa poc, trobar-te uns ocellai-
res en plena captura era una estampa habitual per la gent 
que hi passava i ja hi estaven acostumats. Però tal com ex-
plicaré més avall, els temps han canviat i ara se’ns comença a 
veure d’una altra manera.

Esteu satisfets amb la modalitat actual de caçar fringí·lids? 
Per què les societats ocellaires no van poder defensar prou 
bé la caça amb vesc?
Nosaltres voldríem que es tornés a autoritzar també el mè-
tode de l’arbret amb vesc. Aquest mètode havia estat el prin-

cipal pilar d’aquesta afició en moltes comarques i poblacions 
de Catalunya. Sense la captura amb vesc, molts ocellaires 
creiem que aquesta afició ha quedat coixa. A Osona s’ha no-
tat molt, totes les entitats ocellaires han perdut moltíssims 
socis i ja han desaparegut algunes entitats ocellaires cen-
tenàries. 
Referent a la defensa, crec que quan l’Administració catala-
na va prohibir el vesc (2008) va ser molt llesta i va utilitzar 
la tàctica de divide y vencerás. En prohibir el vesc i seguir 
utilitzant la xarxa abatible com a mètode de captura, es va 
dividir el col·lectiu. Hi havia els ocellaires del vesc empren-
yats i els ocellaires de la xarxa abatible que seguien amb 
les captures, aliens inconscientment del greuge que s’havia 
acabat d’imposar a l’afició ocellaire. També considero que el 
Delegat Comarcal Ocellaire d’Osona que hi havia aleshores 
no va estar a l’altura per defensar i transmetre a la Federació 
Catalana de Caça la importància vital que tenia el vesc entre 
els ocellaires d’Osona. I referent a la Federació Catalana de 
Caça, crec que no va gestionar bé aquesta problemàtica i va 
infravalorar l’impacte que tindria la prohibició del vesc, se-
gurament perquè no era realment conscient de l’arrelament 
d’aquest mètode en moltes societats ocellaires, sobretot de la 
Catalunya interior. Si en aquell moment (2008), els ocellaires 
liderats per la Federació Catalana de Caça haguéssim fet ac-
tes reivindicatius i de defensa de l’afició ocellaire en general, 
les coses actualment serien diferents. Aquell era el moment 
d’haver donat un cop d’autoritat i de fer arribar a l’Adminis-
tració la frase “Amb els ocellaires i amb aquesta afició no us 
hi fiqueu”.

Alguna anècdota a destacar?
Que recordi, podria dir que en més d’una ocasió vàrem cap-
turar ocells amb anelles d’altres països. En recordo de Rús-
sia i d’altres països nòrdics. Els socis ens portaven l’escrit i 
nosaltres ho fèiem arribar a l’Institut Català d’Ornitologia. 
Després ens enviaven un text en què es deia on s’havia cap-
turat, etc. Tot això s’ha acabat, sobretot perquè aquestes ins-
titucions que abans eren científiques i imparcials, ara s’han 
tornat animalistes i partidistes. També recordo haver captu-
rat ocells amb alguna mutació del plomatge o completament 
blancs.

Feu concursos?
Sí. Actualment si vols estar a l’altura com a entitat ocellaire 
has de fer concursos de cant. Nosaltres fem un Campionat 
d’Hivern que va des de novembre fins al febrer, tots els diu-
menges i festius. Després a la primavera es fa el Campionat 
Social, que es du a terme els dissabtes a la tarda entre els 
mesos de març a juny. En aquest campionat només hi poden 
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participar els socis, així facilitem que els guanyadors siguin 
tots d’aquí. Després fem el Concurs Oficial Federatiu al maig 
i la Festa del Soci (esmorzar i concurs) al juny.

14.Com us veuen els veïns que no són ocellaires?
Si parlem de l’àmbit català i de com veu la gent els ocellaires, 
diria que cada cop pitjor. En els últims anys hi ha hagut una 
campanya mediàtica en contra nostra brutal, impulsada per 
entitats com Seo-Birlife o similars, sobretot a través d’inter-
net i de les xarxes socials. Han creat una manipulació malin-
tencionada i una realitat distorsionada de com funciona la 
nostra activitat ocellaire. La desconeixença de la nostra afi-
ció per part de la societat en general ha fet que per ignoràn-
cia hi hagi un sentiment barrejat d’indiferència, d’antipatia 
o de rebuig.
Tampoc no ens han ajudat gens les notícies que surten de de-
comisos de centenars d’ocells per part de gent que d’ocellai-
res en tenen poc. Aquests personatges que només busquen 
lucrar-se econòmicament fan molt de mal a tot el col·lectiu 
ocellaire.
Pel que fa a Torelló la cosa està més tranquil·la i l’ambient 
és més agradable. Som un poble no excessivament gran, de 
13.000 habitants i molta gent que ara no te ocells n’havia tin-
gut de petit o havia anat a capturar-ne amb vesc. També hi ha 
la gent que té algun conegut o familiar a qui agrada aquesta 
afició. Però segurament aquesta tendència s’anirà capgirant, 
seguint el curs del que pot passar en l’àmbit català.

15.Com veus la vostra societat en un futur?
Si les coses segueixen així, malament. L’any 2016 ens tocaran 
menys ocells a capturar per ocellaire. Això voldrà dir que 
d’algunes de les quatre espècies d’ocells permesos capturar 
no ens tocarà ni un exemplar mascle per persona autoritza-
da. Si som a Catalunya 5.000 ocellaires amb llicència i se’ns 
permet capturar 2.000 verdums mascles i 1.500 passerells 
mascles, ja em diràs com ho hem de fer!
Ara ens volen imposar la cria en captivitat. Ens obliguen a 
capturar femelles per utilitzar-les per fer-les criar. Tot això, 
quan encara no hi ha cap estudi que dictamini que la cria 
d’aquestes espècies pot ser o no viable. Un despropòsit tot 
plegat. Si la cria en captivitat ha de substituir la captura en 
viu, ja podem anar fent les maletes i plegar. És totalment im-
possible.
La Societat Ocellaire de Torelló és una de les entitats més 
grans d’Osona, i segurament serà de les últimes a caure, però 
si mires les entitats ocellaires dels voltants veus que estan 
al límit i a punt d’engegar-ho tot a rodar. Quan una societat 
ocellaire desapareix tots hi perdem. Totes les entitats ocel-
laires són importants i vitals per a la continuïtat d’aquesta 
pràctica centenària, cultural i tradicional de Catalunya.

Caça social | Entrevista Societat Ocellaire Torelló
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Per Jesús Nadal
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partament de producció animal de la 
Universitat de Lleida (ETSEA)
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La gestió cinegètica

La perdiu roja 
a Catalunya
La cura de la perdiu roja i la seva caça 
a Catalunya han de millorar substan-
cialment. Hem de recuperar la perdiu 
silvestre, crear valors per a dignificar 
la caça artificial i regenerar la identitat 
social del caçador. És possible la super-
vivència de la perdiu silvestre sempre 
que hi hagi societats de caçadors com-
promeses amb la seva conservació.
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La crisi de la vida silvestre
La degradació dels hàbitats i el saqueig de les poblacions 
naturals estan fent desaparèixer la perdiu silvestre. L’ús que 
fem de la terra i l’aigua elimina els hàbitats de la fauna sal-
vatge. En els agrosistemes les concentracions parcel·làries, 
l’agricultura agressiva i la ramaderia industrial destrueixen 
els elements naturals, contaminen i intoxiquen la vida 
salvatge. Durant els últims trenta anys han desaparegut 
una quarta part dels ocells dels nostres camps. Com a con-
seqüència del declivi i la rarefacció de les perdius silvestres, 
molts caçadors s’han vist obligats a llençar la tovallola. Al-
tres s’han acollit a la caça sembrada. No obstant això, les sol-
tes de perdius de granja fomenten la sobrepressió cinegètica, 
la transmissió de malalties i la pèrdua de diversitat genètica 
de les salvatges. D’aquesta manera, les de granja empenyen 
les poblacions naturals a la desaparició. En molts municipis 
les perdius silvestres estan sent substituïdes per poblacions 
artificials de granja.

La caça natural de la perdiu genuïna subsisteix de manera 
exclusiva en els vedats que han decidit tenir-ne cura per 
conservar-la. En els altres poden quedar algunes silvestres 
en molt baixa densitat i de forma marginal. Com es pot en-
tendre la destrucció de la naturalesa, precisament en l’època 
que tenim major progrés científic i tecnològic de la civilit-
zació? L’extinció de la vida silvestre és conseqüència de les 
activitats humanes. La naturalesa desapareix pel mal de la 
modernitat. La civilització camina en el tall del ganivet del 
mercat: en un costat la pobresa de la supervivència precària 
del camp, en l’altre la producció tòxica (sistema modern). La 
ciutat persegueix que la tecnologia li permeti mantenir el 
creixement continu. Qui es preocupa de cuidar la natura? 
Allà on abans hi havia un ric paisatge rural ple de fauna sil-
vestre, avui hi tenim un agrosistema altament rendible i arti-
ficial, gairebé sense naturalesa. La vida natural és devastada 
pels sistemes de producció i les activitats rendibles contra 
natura. Els homes actuem danyant els ecosistemes, d’aquesta 
manera expulsem la vida silvestre de la faç de la terra. Això 
ens portarà a algun lloc interessant ?

Després de destruir les perdius autèntiques, hem donat sim-
pàticament la benvinguda a les de granja. El món canvia, la 
caça artificial, fictícia i manegada amb peces de més fàcil 
captura, ha donat lloc al nou caçador de granja. En aques-
ta caça neòfita hi ha molta brillantor sense mèrit, els valors 
ètics s’han substituït pels del consum. La caça de la perdiu 
de granja és assequible tot i que el caçador no posseeixi con-
dició física, ni coneixements del terreny. Qualsevol persona 
amb les mínimes instruccions sobre l’ús de l’arma pot gaudir 
d’una excel·lent jornada de caça, com a conseqüència que la 
perdiu de granja és una presa massa fàcil per saber escapar i 
posar-li difícil el tir al caçador.

La perdiu de granja és la solució fàcil a l’absència de les sil-
vestres. Excepte en els paratges més ben cuidats i conser-
vats, la solució que s’adopta majoritàriament per caçar és 
deixar anar perdius de granja. La perdiu de granja té molts 
avantatges: 1) és ben admesa per la societat ecologista anti-
caça; 2) no necessita hàbitats cuidats, ni guardes de caça; 3) 
té un preu molt assequible; 4) les captures estan garantides; 
5) assegura la satisfacció de donar-li al gallet; 6) el gos pit-
jor dotat n’aprèn; 7) la jornada de caça pot ser de molt cur-
ta a molt llarga segons la necessitat del caçador; 8) fins i tot 
aquells que tenen menys facultats poden fer trets precisos; 
9) les oportunitats de caça són accessibles; i 10 ) els vedats 
intensius permeten la caça en un període més ampli.

Convivència entre la perdiu de granja i la silvestre
És possible que en el camp subsisteixin les silvestres malgrat 
les soltes de granja? Des de fa tres dècades les soltes de per-
diu de granja s’han generalitzat en molts llocs; les perdius 
silvestres han sobreviscut de molt diferents formes, en al-
tres casos han estat totalment substituïdes per les de granja. 
Amb un bon projecte cinegètic podem crear les condicions 
per a la coexistència de la població de perdiu salvatge amb 
les soltes de granja. A cada lloc es necessita un projecte deter-
minat que doni la resposta adequada a la magnitud del pro-
blema. La complicació pot ser més o menys en els tres plans 
de gestió (població de perdius, hàbitat on viuen els animals i 
factor humà). Pel que fa al pla de convivència s’ha de dissen-
yar la solució adequada per a cada un dels camps de la gestió.

Els objectius del projecte han d’estar clarament definits i els 
seus resultats han de poder-se mesurar: 1) evitar que la per-
diu de granja danyi la població silvestre; 2) obre la dicotomia 
perdiu de granja - perdiu silvestre; i 3) definir les normes del 
que es pot i el que no es pot fer. 

Com podem evitar que la perdiu de granja danyi la població 
silvestre? Si el nostre objectiu és aconseguir que la caça ar-
tificial no contribueixi a l’augment de la crisi ambiental que 
pateix la natura, ens hem de preocupar que a la comarca a) 
es millori la qualitat de les perdius de granja que s’utilitzen 
en les soltes. Això ho podem aconseguir utilitzant índexs de 
qualitat per avaluar els animals. No totes les perdius de gran-
ja són iguals; b) es tinguin en compte els riscos que implica 
per a la perdiu silvestre la caça artificial de perdiu de gran-
ja. Atenent a aquests perills es poden proposar les mesures 
compensatòries adients; i c) es considerin les àrees de caça 
segons la seva gestió: àrees de perdiu silvestre, àrees de caça 
intensiva, àrees amb reforçaments de granja, àrees amb caça 
artificial o sembrada, etc. De manera que es puguin definir 
superfícies conformades per àrees exclusives de perdiu sil-
vestre, per àrees semiintensives i per àrees intensives, amb la 
finalitat que els majors incentius i ajudes de l’Administració, 
es destinin a aquells que aposten per la natura.

Per què obrir la dicotomia actual entre la perdiu de granja i 
la perdiu silvestre? Un sistema dicotòmic és un sistema de 
guerra oberta entre dos interessos oposats, del qual podem 
esperar que amb el pas del temps una opció aconsegueixi 
imposar-se clarament sobre l’altra. A dia d’avui la perdiu au-
tèntica té tots els punts per perdre aquesta batalla. Cada dia 
que passa, la perdiu de granja va robant terreny a la salvatge 

S’ha de treballar de valent per la con-
servació de l’espècie o en breu la per-
diu serà un animal del passat.
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perquè en el seu preu no es paguen els costos externs de la 
seva producció (com passa amb qualsevol producte que no 
sigui natural). En la bel·licista situació moderna les pobla-
cions veritables veuen els dies comptats, per això ens convé 
obrir la dicotomia granja-silvestre per crear un nou escenari 
més favorable per a la conservació de la vida salvatge .
No totes les perdius de granja tenen la mateixa qualitat; po-
dem diferenciar un enorme ventall de categories de perdiu 
de granja segons la seva genètica i el seu procés de cria. Co-
rrespon als clients exigir les garanties associades a les coses 
que adquireixen. Com en molts altres valors, en aquest és 
fàcil donar “gat per llebre”, per la qual cosa és recomanable 
establir una relació de confiança amb aquells proveïdors que 
donen les garanties necessàries. És una qüestió cultural, no 
hem de comprar allò que en principi sembla més barat, per-
què amb el temps acaba resultant molt més car si no està ga-
rantit. Quan adquirim un producte sobre el qual no som ex-
perts, ni coneixem els criteris que ens permeten distingir la 
seva qualitat, és recomanable usar l’assessoria independent 

d’un professional en la matèria.
A més de conèixer la qualitat de la perdiu de granja que es 
deixa anar al camp, interessa molt la condició de l’hàbitat en 
el terreny de caça i el sistema d’introducció de la caça artifi-
cial en aquest hàbitat. Si el terreny no té elements que per-
metin la supervivència dels animals perquè el seu hàbitat 
és pèssim, l’habitual és que es faci servir la solta immediata. 
El comportament que podem esperar d’aquestes perdius de 
granja és de màxima vulnerabilitat i indefensió. Quan els 
animals porten diversos mesos all camp, la situació és dife-
rent perquè s’han acostumat a la vida a l’aire lliure amb totes 
les seves implicacions. Llavors podem esperar que el compor-
tament simuli el de la vida silvestre. Els tècnics encarregats 
del procés de la solta, reforçament o reintroducció són res-
ponsables dels resultats. Podem reclamar que es compleixi 
l’acordat en el permís de caça o en el pagament de l’accés al 

terreny cinegètic. En conseqüència té molta importància ha-
ver-nos informat amb precisió del tipus de gestió que es fa a 
l’àrea de caça, perquè d’ella depèn el resultat de la nostra caça 
i el dany a la població silvestre. Com pitjor sigui la qualitat 
de la perdiu de granja i menys esforç s’inverteixi en el procés 
de l’alliberament, major és el dany sobre la població genuïna.
Els tipus de caça artificial repercuteixen directament sobre 
la població de perdiu silvestre. Per protegir i salvaguardar la 
perdiu autèntica hem d’evitar els fraus i els abusos. Sens dub-
te la crisi econòmica ha depurat moltes de les organitzacions 
que han operat d’aquesta manera. Tot i això, les ànsies per 
agafar diners sense escrúpols sempre empenyen les perso-
nes cap a aquests senders. La millor regulació per evitar el 
frau és la demanda de qualitat pel client en relació al pactat. 
Els caçadors poden accedir a diverses opcions de tipus de 
caça segons la qualitat de la perdiu. Des de la perdiu de gran-
ja més barata a la silvestre més genuïna, hi ha un ampli ven-
tall de possibilitats i preus. Freqüentment la negociació dels 
preus només considera el nombre d’animals sobre el qual es 

garanteix la captura. Això és un error ja que ens condueix a 
la perdiu de granja més barata. Amb un gran nombre de per-
dius a la perxa i l’espatlla morada per l noa quantitat de trets, 
només podem parlar de perdiu de plàstic, de granja barata, de 
trets que no difereixen del tir al plat, o dels jocs de consola a 
la pantalla del televisor.

Quin tipus de caça volem? Des de la caça original de la per-
diu silvestre fins la caça de la perdiu de granja industrial, 
disposem d’un ampli espectre d’oportunitats. Tant en la caça 
al salt (caminant aixecant davant les peces), com en llam-
brego (les peces són tirades sobre el caçador que les espera 
en un lloc fix), els tipus de caça segons la qualitat de les per-
dius són molt diferents. Per això a l’estratègia de caça (salt 
o llambrego) hem de posar el corresponent cognom: silves-
tre, granja ecotipada assilvestrada, granja ecotipada, granja 

La gestió cinegètica | La perdiu roja a Catalunya
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Amb un bon projecte cinegètic es po-
den crear condicions per la coexistèn-
cia de la població de perdiu salvatge 
amb les soltes de granja.
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assilvestrada, granja semiintensiva recent, granja intensiva 
recent, granja semiintensiva immediata, granja intensiva im-
mediata. Amb aquestes categories podem saber l’esforç que 
ha invertit el caçador per capturar cada perdiu. No és el ma-
teix cobrar trenta perdius de granja intensiva immediata que 
una perdiu silvestre. És l’individu qui decideix la seva acció. 
Els caçadors hem de sol·licitar que les persones parlin amb 
propietat de la seva acció de caça, ja que aquesta repercuteix 
directament sobre la conservació de la perdiu silvestre i de 
la natura.

El caçador de granja
La caça sense valors, amb menyspreu cap a la natura, ha 
fomentat el caçador que busca el nombre de perdius a la 
perxa, sense importar-li la qualitat del llanci. La caça arti-
ficial ha creat el caçador de granja incapaç de comprendre 
el camp. De debò volem que en la caça mani el nostre propi 
consum de perdiu de pot industrial? La publicitat en els 
mitjans és capaç de fer-nos creure qualsevol cosa. Que allò 
fictici i manegat per ser fàcilment capturable i assequible 
ens satisfà plenament no és veritat; els llancis industrials 
no brinden la satisfacció cinegètica desitjada, no contenen 
passió. No tenir cura de la natura dóna lloc a la caça de 
granja. L’artificial ens pot perquè encaixa bé amb la vida 
actual, és una forma de consum d’acord amb el discurs do-
minant: som incapaços de lluitar contra el mal de la mo-
dernitat?, podem trencar la inèrcia de l’artificial?, guanya-
rem o perdrem la naturalesa? El consumidor és qui mana, 
per això les àrees de caça s’han d’adaptar al seu encàrrec. 
Disposem d’un bon nombre d’arguments per superar la 

caça industrial. Hem d’establir discussions i arribar a 
acords per a: 1) orientar la caça artificial, 2) seleccionar va-
lors i 3) construir la identitat social del caçador modern. 
Tots els objectius ambiciosos exigeixen un gran esforç i un 
representen cost major. La capacitat d’intervenir per millo-
rar la caça de granja requereix persones, societats de caça-
dors, organitzacions i institucions íntegres, transparents i 
democràtiques. L’ètica de la caça artificial ha de crear les 
normes per saber què hem d’acceptar i rebutjar. Separar 
amb arguments sòlids el que té del que no té sentit. Allò 
que és honest, honrat, bé, o en cas contrari deshonest, des-
honrat i dolent. Té cura o destrueix la natura ?. Restaura o 
degrada el silvestre?

Els valors de la caça de granja s’han de construir amb acti-
tuds culturals positives dins el sector. Tots, des dels usua-
ris (caçadors) fins als professionals implicats (grangers, co-
mercials, treballadors, guardes, gestors, tècnics...), han de 
desenvolupar la capacitat per respondre als compromisos 
de qualitat i lluita contra el deteriorament de la natura. La 
integritat depèn de la defensa dels valors, del combat con-
tra els abusos i els fraus, de no tolerar els danys a la natu-
ra. La identitat social del caçador modern ha de dotar-se 
d’arguments sans i constructius. Hem de negociar que les 
xifres de captures són raonables amb veritats objectives, i 
ser capaços d’assignar credibilitat. Cal construir fortaleses 
amb valors ètics perquè es pugui funcionar sense por so-
cial. Això depèn de la integració de les societats de caçadors 
a les institucions, de l’elecció directa dels representants 
dels caçadors en totes les organitzacions, de forma trans-

La gestió de la perdiu es fa 
durant tot l’any i en condicions 
climatològiques adverses (calo-
rades d’estiu - nevades d’hivern) 
s’ha de tenir especial cura.
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parent i democràtica.
La perdiu silvestre
El discurs alternatiu a la veritat oficial “aquesta no és terra de 
futur per a la perdiu silvestre” és possible. No hem d’acceptar 
les batalles perdudes. Per què hem de creure la ideologia bambi 
que impulsen els mitjans dominants contra la caça?. Les veri-
tats “orgàniques” que fan gran la caixa d’alguns negocis actuals 
i forts als que ocupen les butaques del poder polític i adminis-
tratiu, no poden destruir la nostra forma d’existència lligada a 
la natura. No és impossible canviar la gestió de l’àrea de caça. 
Organitzar un pla de recuperació de la perdiu silvestre a la nos-
tra àrea de caça resulta complex i difícil. No obstant això, amb 
un bon projecte és possible restaurar, rehabilitar o reconstruir 
la vida silvestre dels agrosistemes. Per tornar a disposar d’una 
sana població de perdiu silvestre es necessita una bona dosi 
d’empenyorament i constància. El desànim, la desesperança i 
els valors del consum han destruït la nostra confiança. La nos-
tra capacitat d’intervenir per recuperar la natura és realment 
petita, a causa d’una enorme amalgama legislativa que opera 
contra la producció de biodiversitat. De la mateixa manera que 
s’ha creat aquesta absurda legislació contra la gestió cinegètica, 
l’hem de canviar, d’acord amb la realitat rural i de la naturalesa, 
perquè fomenti la producció de biodiversitat.

La recuperació de les poblacions de perdiu silvestre depèn de la 
nostra actitud i forma d’abordar el problema. L’èxit rau en iden-
tificar els factors negatius, determinar les solucions i aplicar el 
pla de recuperació. Amb actuacions simples i naturals podem 
tornar a gaudir de les perdius silvestres. No hi ha res més salu-
dable per a la perdiu salvatge que disposar d’un hàbitat de qua-
litat i d’un aprofitament sostenible. 
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Consultes
legals 

La carn de caça és un producte molt saludable, que conté pocs 
greixos nocius i colesterol, i és rica en vitamines. 

Anualment l’activitat cinegètica dóna lloc a una gran quantitat 
de carn, per la qual cosa en moltes ocasions es planteja el dubte 
sobre si és possible regalar el producte a entitats benèfiques.

Hem de dir-vos que la resposta és negativa.
La carn de caça només pot ser distribuïda per mitjà d’establi-
ments al detall i de restauració de Catalunya que provinguin 
d’establiments autoritzats i inscrits al Registre Sanitari au-
tonòmic i estatal. 

Aquests establiments disposen de registre sanitari a l’Agència 
de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), la qual cosa garanteix 
que la carn que s’hi ven ha passat el control sanitari correspo-
nent, que s’han complert les normes d’higiene del personal, de 
les instal·lacions i dels equipaments, a més de les pràctiques de 
manipulació higièniques. 

Durant la jornada de caça s’ha d’efectuar l’examen sanitari de 
l’animal abatut al mateix lloc de la cacera. La peça s’ha d’iden-
tificar de forma clara i s’ha de transportar al més aviat possi-
ble, per assegurar la cadena del fred, a un establiment de ma-
nipulació de caça autoritzat perquè es garanteixi el control de 
la inspecció veterinària a fi de descartar qualsevol tipus de risc 
de transmissió de malalties, com ara la triquinosi, cisticercosi, 
tuberculosi, etc. 

Els centres autoritzats la comercialitzen a la resta d’establi-
ments alimentaris, com per exemple indústries càrniques, ma-
gatzems frigorífics, distribuïdors, carnisseries i restaurants.

En definitiva, la carn de caça ha de ser distribuïda al mercat per 
operadors autoritzats que garanteixin el compliment de les nor-
mes sanitàries i d’higiene vigents (normativa europea, estatal i 
autonòmica). 

Això fa que no sigui possible que el caçador o societats de caça-
dors puguin “regalar” a entitats benèfiques la carn de caça.
Únicament els establiments autoritzats i/o els comerços
podrien dur a terme actes altruistes regalant els productes
de caça.

Sobre l’altra qüestió de si és possible que un caçador o societat 
de caçadors pugui vendre legalment la carn de caça directa-
ment a una empresa càrnica, la resposta també és negativa. 

La comercialització de la carn de caça a les empreses del sec-
tor càrnic només pot provenir d’establiments autoritzats i que 
compleixin amb els requisits sanitaris imposats per les admi-
nistracions per a la venda de productes alimentaris.
Caldria igualment estar donat d’alta fiscalment de la corres-
ponent activitat de comercialització de productes alimentaris, 
emetre obligatòriament factures que instrumentin la venda i 
repercutir els corresponents impostos. Tot això, igualment, 
declarant els ingressos obtinguts per l’activitat comercialit-
zadora i tributant el que correspongués.
En definitiva, la carn de caça es tracta com qualsevol altre pro-
ducte, de qualsevol tipus, que per a ser introduït i comercialit-
zat al mercat cal que compleixi tota la normativa que afecta 
les activitats mercantils.

Es pot regalar a les entitats solidàries 
el producte obtingut amb la caça?
Es pot vendre el producte a una
empresa càrnica?

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

Noves experiències 
i una caça excel·lent

 I ara també,
esperes

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

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

ESPECIAL CABIROL, Truca!

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

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

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

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

Grans trofeus de cabra hispànica

Batudes de senglar

“Ojeos” de perdiu. 

Contacte :  David Cas i l las
|  653221306 |

davidcas i l lassunyer@gmai l .com

EN
LOS CAZA

BAR RESTAURANT

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

www.elracodesolsona.com

Butxaca per 
a emissora

Cremalleres 
que no s’oxiden

Butxaques amb 
doble tancament de 
seguretat, amb velcro 
i fermalls

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

Collars
Per a gossos de caça 
amb gravat imborrable

Armilles
D’alta visibilitat 
dissenyades per a la caça

Demani’ns pressupost, 
tenim grans ofertes.
Varietat de collarets, 
talles i colors.
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Com que és una peça de caça que no es comercialitza, o ets un bon ti-
rador o tens bons amics  que et regalin un parell de dotzenes d’aquests 
petits ocells.

Gràcies a l’Abel tinc el plaer de poder gaudir  d’una “menjadeta” de tords. 

Guisat de tords
amb olives 

Jordi Álvarez Garriga, Toti, cuiner,
caçador i recol·lector

Ingredients
12 tords

1 ceba  mitjana

50 g d’ametlles crues

100 g d’olives verdes

4 grans d’alls 

Fulla de llorer

Romaní

Fils de safrà

Un got de vi blanc sec

Un gotet d’aigua o  de brou

Oli d’oliva

Sal 

Pebre blanc

Racó
Gourmet
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Recepta
Preparació
Desplomem i netegem els tords i els reservem.

En una cassola amb oli sofregim els alls amb la ceba tallada petita fins a tenir-la la ben es-
calfada i afegim  les ametlles, el safrà i el gotet d’aigua o el brou. Ho fem bullir i ho passem 
per una batedora a fi d’aconseguir una salseta ben fina.

Salpebrem els tords i els fregim enfarinats fins a deixar-los ben rossos. Escorem l’oli sobrant 
i els flamegem amb el vi blanc tot deixant reduir fins a la meitat; aleshores incorporem la 
salseta, la fulla de llorer, les olives verdes i el romaní. 

Ho deixem coure una mitja hora, controlant que la salsa no es redueixi massa o que fes 
falta afegir una mica més de brou.

Provem de sal i ja podrem servir. 

En aquests cas acompanyem el plat amb un arròs pilaf sec fet amb caldo  i ceba. 
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Telemetria per a Experts en Caça

No perdeu els vostres gossos
amb simples collars GPS

No malgasteu els vostres diners
en la compra de mapes

Us tinc campions,
som-hi cap a casa

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

ÚNIC 

AL MÓN

GPS+Ràdio Tracking

Localitza
ció i navegació


