
Revista núm. 13 · Maig - Juny 2016  |  6 €

FIRES DE CAÇA 2016
Totes les fires de caça de Catalunya 
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Ordre de vedes 2016 - 2017

ELS FALCONS A L’ESCOLA
Apropant la caça als més petits

ENTREVISTA
25è aniversari de la
Societat de Caçadors
de Navès
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FIRES DE CAÇA 2016
10 d’abril

30 d’abril

21 de maig

1 i 2 d’octubre

XIII FIRA DEL SENGLAR D’OSOR
Inauguració de la fira de Marti Gironell, esmorzar de caçadors, 
gastronomia del senglar, mostra de gossos de caça, exhibició d´aus 
rapinyaires, fira d´artesania, concentració de vehicles clàssics i molt més! 
A/e.: firadelsenglar@gmail.com
Organitza: S.C. d’Osor i Associació de Comerciants i Empresaris d’Osor

FIRA V TROBADA DE COLLES DEL 
SENGLAR D’OSONA I RODALIES 
Trobada de colles del senglar de diferents indrets de Catalunya 
amb la presència dels seus gossos, prova monogràfica del gos 
de raça porcelana i prova sobre senglar amb gos atraillat.
Contacte: Joaquim Montanya
Telèfon: 679.496.269
Organitza: Colles del senglar de les Guilleries, de Rupit-Puit-
Tavertet-Vilanova de Sau i de l´Esquirol.

GIROCAÇA 2016 
Exposició de gossos de caça, exhibició de treball de gossos 
de mostra, exhibició de falconeria, tir amb arc, tir virtual al plat, 
degustació d’embotits de caça, parc infantil, expositors i molt més!   
A/e.: info@fedcagir.cat
Teléfon: 972.203.413
Organitza: Representació Territorial de Girona, S.C. de Santa 
Cristina d’Aro i Ajuntament de Santa Cristina d’Aro.

XIII FIRA DEL CAÇADOR
La Societat de Caçadors Solsona i Comarca és una de les més 
antigues de Catalunya i la Fira del Caçador de Solsona és una 
gran tradició a la comarca. Us hi esperem.
Contacte: Anna Espluga
Telèfon: 616.974.394 
Organitza: S.C. Solsona i Comarca

XXVIII CAÇAFIR
Segona trobada i esmorzar popular de colles de senglar i tot 
tipus de demostracions i activitats. Una fira dedicada al món de 
la caça i als seus simpatitzants 
Contacte: Juan Serra Gutiérrez 
Telèfon: 656.877.366
Organitza: S.C. La caçadora de l’Ebre

11 i 12 de juny

III FIRA DEL CAÇADOR 
Exposició/exhibició de gossos, recorregut de caça, tir amb arc, venda de productes artesanals 
i de caça, i enguany el protagonista serà el podenc per la caça menor! 
Contacte: Cándido Pérez i Jordi Casado
Telèfon: 659.206.940 i 626.134.159
A/e.: candidoperez1958@gmail.com jordicasadogarriga@gmail.com
Inscripcions a l’atenció de Rosa a 660 741 033 / 659 036 401 o 
perezrabat@hotmail.com  
Organitza: S.C. de Sant Fruitós de Bages

XVI FIRA DE CAÇA DEL PENEDÈS
Contacte: Ajuntament
Telèfon: 93.897.92.12
Organitza: S.C. de Guardiola de Fontrubí

7 d’agost

XV FIRA CAÇADOR CIUTAT 
DE TÀRREGA
Gaudiu d’una combinació d’oferta lúdica per a tota la família i 
punt de trobada inexcusable per aficionats a la cinegètica.
Telèfon: 973.313.381
Organitza: S.C. de Tàrrega

25 de setembre

IX EDICIÓ FIRA DEL CAÇADOR
Podreu trobar exhibicions de falconeria, mostra de diferents races de gossos, 
gastronomia i comerç. Tot relacionat amb el món de la caça 
i el benestar animal. Tot això i més a la Fira del Caçador de 
Masdenverge!
Contacte: Meritxell Sabaté 
Telèfon: 977.718.257 o 606.326.152 
A/e.: msabate@masdenverge.cat
Organitza: Ajuntament de Masdenverge, S.C. de Sant Isidre i 
R.T. de la Federació de Caça a les Terres de l’Ebre

XXXII FIRA DEL GOS CAÇADOR
Veniu a Arbeca i gaudireu d’una mostra de gossos de caça i espècies cinegètiques, 
taxidèrmia, estands de venda de complements per a la caça, 
artesania i productes locals, i molt més. Us esperem a tots a una 
de les Fires de Caça més antigues de Catalunya!
Contacte: Xavier Torres
Telèfon: 973.160.008
A/e.: mediambient@arbeca.ddl.net
Organitza: Ajuntament d’Arbeca i S.C. d’Arbeca

27 de novembre

21 i 22 de maig

26 de junyOsor (Girona)

Folgueroles (Barcelona)

Santa Cristina d’Aro (Girona)

Solsona i Comarca (Lleida)

Móra d’Ebre (Terres de l’Ebre)

Sant Fruitós del Bages (Barcelona)

Guardiola de Fontrubí (Barcelona)

Tàrrega (Lleida)

Masdenverge (Terres de l’Ebre)

Arbeca (Lleida)

Federació Catalana de Caça
Rbla. Guipúscoa, 23-25, 3r B i C

08018 Barcelona
Tel. 93-319 10 66 
Fax. 93-268 37 95

A/e.: info@federcat.com
www.federcat.com

Territorial de Barcelona
Via Laietana, 9, 4t 3a

08003 Barcelona
Tel. 93-268 23 07 
Fax. 93-268 29 27

A/e: info@fedecazabarcelona.com
www.fedecazabarcelona.es

Territorial de Girona
Emili Grahit, 62, entl. 2a

17003 Girona
Tel. 972-20 34 13 
Fax. 972-20 05 71

A/e.: info@fedcagir.cat
www.fedcagir.cat

Territorial de Lleida
Ramón Soldevila, 7, Altell

25002 Lleida
Tel. 973-27 93 44 
Fax. 973-27 91 17

A/e.: info@fclleida.cat
www.fclleida.cat

Territorial de Tarragona
Compte de Rius, 21, 1er 

43003 Tarragona
Tel. 977-21 27 66 
Fax. 977-21 45 13

A/e.: fcct@fcctarragona.cat
www.fcctarragona.org

Territorial Terres de l’Ebre
Av. Alcalde Palau, 56, 2n 2a

43870 Amposta
Tel. 977-07 11 85 
Fax. 977-07 11 85

A/e.: info@fccterresebre.cat
www.fccterresebre.cat
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DISPONIBLE EN:

PRODUCCIÓN 
PROPIA

No dejes de ver Iberalia Tv y síguenos en nuestras redes sociales.
En Iberalia Tv siempre estamos pensando en vosotros y en cómo 
hacer que disfrutemos juntos de nuestra pasión por la caza, 
la pesca y la naturaleza. Es por esto que hemos puesto en marcha 
“Yo veo Iberalia TV”, para que además de compartir juntos nuestra 
pasión podáis ganar fantásticos premios.  

Sigue muy atento a nuestras redes sociales, no dejes de entrar 
en nuestra web y no te pierdas la programación del canal. Algo 
grande está al acecho…

Iberalia Tv, VER PARA CREER. www.iberalia.es
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Editorial
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En Iberalia Tv siempre estamos pensando en vosotros y en cómo 
hacer que disfrutemos juntos de nuestra pasión por la caza, 
la pesca y la naturaleza. Es por esto que hemos puesto en marcha 
“Yo veo Iberalia TV”, para que además de compartir juntos nuestra 
pasión podáis ganar fantásticos premios.  

Sigue muy atento a nuestras redes sociales, no dejes de entrar 
en nuestra web y no te pierdas la programación del canal. Algo 
grande está al acecho…

Iberalia Tv, VER PARA CREER. www.iberalia.es

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

Em remunto a l’editorial d’ara fa un any i... SORPRESA! Hi ha 
moltes societats, sigui per manca d’informació o bé per falta de 
temps, que encara no tenen els precintes de caça del cabirol, i la 
temporada ja ha començat! És a dir, que quelcom no funciona ni 
bé ni a l’hora. Per tant, torno a fer una crida als caps dirigents 
de la nostra activitat: podeu facilitar i informar més i millor a 
les societats de caçadors perquè puguin gestionar les seves so-
cietats de forma eficient i sense tanta parafernàlia? Perdoneu, 
però algú ho havia de dir...

Dit això, us vull parlar ara de la temporada senglanera que 
deixem enrere. Una temporada que, a falta dels resultats ofi-
cials que ens ha de passar el Departament, sembla que so-
brepassarà, amb escreix, el nombre de senglars abatuts les 
darreres temporades. Cada any, les colles s’especialitzen més, 
coneixen millor els moviments dels senglars quan rauen per les 
seves zones, tenen millors equipaments... En definitiva, estan 
millor organitzats. No obstant això, hi ha encara moltes qües-
tions a millorar, en especial la seguretat, tant pels components 
de la batuda com per la resta d’usuaris, ja que cada any tenim 
un ensurt i l’objectiu ha de ser ACCIDENTS 0. També estaria bé 
poder disposar de parcs d’entrenament per a gossos i d’aquesta 
manera especialitzar els gossos del senglar perquè siguin enca-
ra més experts per caçar aquesta espècie. Caldria crear parcs 
d’entrenament de diferents espècies per millorar les qualitats 
dels gossos. Aquests parcs d’entrenament, també servirien per 
exercitar els gossos en època de veda, perquè ara mateix, un cop 
s’ha acabat la temporada del senglar, segons la llei, els gossos no 
poden sortir de les seves gosseres, i els gossos necessiten acti-
vitat i fer exercici per poder estar en forma! Ara mateix és bon 
moment per treballar amb els gossos joves i anar-los entrenant 
perquè quan comenci la temporada els tinguem en un bon ni-
vell. Actualment a Catalunya, per sort, encara queda algun in-
tensiu de caça menor, i aquests són els llocs ideals per entrenar 

amb gossos i passar una bona jornada de “caça” tot i ser temps 
de veda. Tot i així, em fa la impressió que per més que ens pro-
fessionalitzem i tinguem millors gossos, ens falta quelcom més 
per poder acabar de ser del tot efectius, ens falta gent!!!

Vull aprofitar per recordar als amics i subscriptors que ara és 
temps de fires i trobades, i que gràcies a la nostra assistència, 
aquestes fires i trobades tenen sentit i raó de ser. Per això, caça-
dors i caçadores, feu vostres aquests actes i convideu amics i 
familiars perquè vegin de primera mà la magnitud del món ci-
negètic català. És un bon lloc per ensenyar una part de la cacera 
a aquells que desconeixen la nostra activitat, ja que no fa olor 
de sang.

Fet i remenat, tenim caça tot l’any i tot és gràcies al fet que els 
caçadors/es així ho volem. Perquè una cosa sí que heu de tenir 
clara, i és que ningú que no sigui caçador no farà quelcom posi-
tiu per la caça. Amb això vull dir que la caça es manté gràcies als 
caçadors i a la passió que tenim de viure aquesta afició, perquè 
penseu que de gent que ens vol morts i enterrats n’hi ha una 
bona pila... Si estiguéssim perfectament units i organitzats, 
defenséssim la caça sense posar per endavant assumptes per-
sonals, fóssim més àgils i caminéssim en una mateixa direcció, 
faríem canviar moltes coses... Reflexioneu-hi!

LLARGA VIDA A LA CAÇA i ALS CAÇADORS/ES!!!

Eduard Melero
Director
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Caça news

Comissió de Catalunya
d’Homologació
de Trofeus de Caça
La Comissió de Catalunya d’Homologació de Trofeus de Caça 
(CCHTC), com a tal i amb aquest nom, quedà adscrita a la Di-
recció General del Medi Natural, l’any 1986.

Aquesta Comissió actualment està constituïda per dos re-
presentants de l’Àrea d’Activitats Cinegètiques de la Direcció 
General de Forests (anteriorment Direcció General de Medi 
Natural i Biodiversitat) del Departament d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca i Alimentació (DARP); un representant de la 
Federació Catalana de Caça, sis vocals i dos col·laboradors.

Els components de la Comissió són persones amb tota classe 
de coneixements pel que fa a la caça i el seu món, que actuen de 
manera totalment altruista, restant temps de les seves activi-
tats particulars per dedicar-lo a aquesta tasca.

Les mesures i puntuacions es prenen i es donen sempre mit-
jançant les fórmules CIC, que són actualment les vigents a tot 
Europa.

La Comissió acostuma a reunir-se per homologar l’últim di-
marts de cada mes, d’11 h a 13 h, a la seu de la CCHTC, a les ofici-
nes del carrer Sabino Arana, núm. 34  1r-1a, 08028 de Barcelona 
(excepte el mes d’agost).  

Què cal fer per homologar un trofeu de caça a Catalunya?  
Primer de tot, s’ha d’emplenar l’imprès de “Sol·licitud per ho-
mologar trofeus de caça i dades necessàries per l’homologa-
ció” que es pot descarregar de la pàgina web de caça del DAAM 
http://agricultura.gencat.cat, en l’apartat de la “Comissió de 
Catalunya d’Homologació de Trofeus de Caça” (CCHTC) i cal 
presentar-la a l’Àrea d’Activitats Cinegètiques de la Direcció 

Per Miquel Serra Cornet
Membre de la Comissió de Catalunya
d’Homologació de Trofeus de Caça.
Caçador amb la llibreta plena d’aventures.
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General del Medi Natural i Biodiversitat (DGMN i B)-CCHTC 
(al C/ Doctor Roux 80, 08017 de Barcelona, telèfon 93 5674200). 
En aquesta mateixa oficina també pot demanar l’esmentat 
imprès de forma presencial, així com en qualsevol oficina dels 
serveis territorials del DAAM.  
Des del dia 31 de gener de 2014, s’ha de pagar una taxa de 26,25 
€/homologació per homologar trofeus de caça i s’ha d’haver li-
quidat abans de portar el trofeu a homologar. 
Per agilitzar el tràmit i poder homologar dins del mes en curs, 
cal que l’interessat avanci la seva “Sol·licitud” ben emplenada 
i signada a l’adreça de correu electrònic o fax que figura a con-
tinuació:

Àrea d’Activitats Cinegètiques DGMN i B - CCHTC 
C/ Dr. Roux 80, 4a, 08017 Barcelona 
Tel. 93 5674200 (Sra. Bracons - Sra. Rubio) Fax: 93 5674184 
montserrat.rubio@gencat.cat  mireia.bracons@gencat.cat  

Posteriorment, se li avança al seu correu electrònic o fax de 

contacte, la corresponent “Carta de Pagament de la taxa”.  Amb 
la “Carta de Pagament” s’ha d’anar a una oficina de La Caixa 
(Caixabank, SA), per fer efectiu l’import de la taxa.
Un cop s’ha pagat, amb aquest imprès, el de la sol·licitud i el 
trofeu corresponent, ja es pot portar a homologar, personal-
ment o mitjançant una persona intermediària que ho pugui 
portar, (un amic, un taxidermista,etc.) a les oficines de la seu 
de la CCHTC, just el dia acordat per la CCHTC per a homolo-
gar aquell mes en curs. Caldria trucar o informar-se abans per 
confirmar el dia de l’homologació (Tel. 93 411 09 26 -Esther Ollé 
o Tel. 93 567 42 00 -Sra. Bracons-Sra. Rubio). 

Per als ullals de senglar no és necessari cap temps d’espera per 
portar a homologar des del dia de la cacera. Pel que fa a la res-
ta de trofeus d’altres espècies homologables no se n’accepten, 
per homologar, fins a un mes després d’abatre’ls. Els trofeus no 
poden estar manipulats per intentar obtenir més punts. Cap 
dels trofeus, menys els d’isard, no poden estar aferrats a cap 
peanya, han d’estar lliures per poder-los manejar i pesar. En 
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general és imprescindible presentar-los 
ben nets de tots els residus orgànics, a fi 
d’evitar infeccions i males olors. Per evi-
tar trencaments és interessant que els 
ullals i les esmoladores de senglar vagin 
plens de resines, guix, silicona o d’algun 
altre producte. El fet de posar-los en 
lleixiu perquè quedin més blancs pot pe-
nalitzar per la falta del seu color natural.

Els trofeus s’han de recollir el mateix dia 
de l’homologació, no en pot quedar cap 
en dipòsit. 

En cas que els tràmits els hagi fet di-
rectament el propietari dies després de 
l’homologació, se li comunica el resultat 
via telèfon/e-mail i s’acorda la manera 
de fer-li arribar el diploma i la medalla.

A l’homologació del mes següent hi 
haurà a la disposició del propietari o in-
termediari, d’haver donat algun metall, 
el diploma i la medalla corresponent. 

En el quadre següent hi ha les dades de totes les homologa-
cions fetes en el últims set anys. S’hi pot veure clarament com 
han disminuït en el darrers dos anys, coincidint amb les noves 
taxes i les dificultats per pagar-les. On més s’ha notat és en el 
senglar, el trofeu més popular; en el que menys, el cabirol, que 
va a l’alça i el que el caçador valora més a causa de la seva es-
cassesa. Hi poden haver hagut altres factors que també han 
contribuït a aquesta disminució, com ara la crisi, el descens en 
el nombre de caçadors, etc. 

Sabem, que des del Departament s’està intentant trobar la ma-
nera de suprimir les taxes normativament i buscar un altre 
sistema de finançament de les homologacions.  

Anys Senglars Cabirols Isards Daines Muflons Cabres Arrius Cérvols Llops TOTAL

2009 254 55 48 4 13 19 17 410

2010 198 50 76 2 11 19 3 33 392

2011 246 77 58 10 18 16 21 446

2012 286 85 58 5 13 12 19 478

2013 274 95 72 6 9 10 15 481

2014 149 73 49 4 8 7 1 12 303 Taxa 25€

2015 150 82 45 2 4 5 1 3 1 293 Taxa 26,5€

L’any 2013 va ésser l’any que més animals es
van homolgar segurament perquè encara
era un servei gratuït. 
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El passat 29 de març el Departament d’Agricultura Pesca 
i Alimentació va publicar al DOGC la nova resolució per la 
qual es fixen les espècies objecte d’aprofitament cinegètic, 
els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la tem-
porada 2016-2017 en tot el territori de Catalunya. És a dir, 
l’anomenada Ordre de Vedes.

La nova ordre és més àmplia i complexa que l’habitual i consta 
d’onze pàgines. A continuació destacarem algunes novetats:

-  La caça menor en general va del 9 d’octubre al 5 de febrer.

-  S’homogeneïtzen les dates de mitja veda a Barcelona, Tarra-
gona i Terres de l’Ebre: 15, 21, 28 d’agost i 4 de setembre.

-  En les zones d’aprofitament comú (lliures) els dies hàbils per 
a la caça menor són els diumenges i festius no locals.

- En les zones d’aprofitament comú (lliures) els dies hàbils per 
a la caça major es regulen segons: 
 ·  En les menors de 25 ha és prohibit caçar. 
 · Si és major de 200 ha només es podrà caçar diumen- 
 ges i festius. 
 · De 25 a 200 ha es podrà caçar tots els dies de la set- 
 mana (senglar, daina i mufló) només per als caçadors  
 de les APCs confrontants amb la zona lliure.

- Abans de l’1 de juliol els titulars a les àrees privades i locals de 
caça han de comunicar a la Direcció General del departament 
competent en matèria de caça, el nombre d’exemplars cap-
turats, així com els repoblats i/o alliberats en l’àrea de caça, 

mitjançant el formulari web d’estadístiques del Departament 
d’Agricultura Ramaderia Pesca i Alimentació.

-  Es permet l’alliberament i la repoblació de conill a Barcelona, 
Girona i Catalunya Central. Per a la resta, com a norma gene-
ral, és prohibit. Per efectuar els alliberaments i repoblacions 
s’ha de sol·licitar l’autorització 20 dies abans de la data previs-
ta i comunicar 48 hores abans el lloc, data, hora de trobada i les 
espècies a repoblar i/o alliberar.

- Es pot caçar el cabirol i el porc senglar a les àrees privades i 
locals de caça constituïdes com a àrees de caça menor, si així 
ho preveu el seu PTGC.

-  Batudes de caça major:
 · A cada batuda hi haurà un cap de colla nomenat pel ti 
 tular del terreny cinegètic que serà la persona responsa-
 ble de l‘organització de la gestió de la cacera i de coordi-
 nar la col·locació dels senyals de batuda. 
 · Per fer parades als camins d’ús públic es necessita
 l’autorització de l’Ajuntament i s’haurà de col·locar un
 cartell informatiu al mateix camí.

Aquest resum no té caràcter oficial ni substitueix la lectura 
acurada de la nova ordre ( resolució) de vedes.

Especial Ordre de Vedes
a tot el territori català
2016-2017
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Caça Major 2016 – 2017

Caça news | Especial Ordre de Vedes

Espècie Inici període Fi període

Porc Senglar 4 Setembre 2016 26 Març 2017 De juny al 3 de setembre només per danys 
a l’agricultura comunicant-ho al formulari 
web d’avisos del DAAM o al Cos d’Agents 
Rurals

Mufló i Daina 4 Setembre 2016 26 Març 2017

Àrees privades i locals de caça

Espècie Inici període Fi període Sexe Modalitat

Isard
9 octubre 31 gener Ambdós sexes Acostament
1 març 2017 15 maig 2017 Mascles Acostament

Cabra salvatge
9 octubre 2016 6 gener 2017 Ambdós sexes Acostament
1 març 2017 31 maig 2017 Mascle Acostament

Cérvol
11 setembre 2016 9 octubre 2016 Mascle Acostament
9 octubre 2016 26 febrer 2017 Ambdós sexes Qualsevol

Cabirol
3 abril 2016 14 agost 2016 Mascles Aguait/Acostament
4 setembre 2016 30 octubre 2016 Ambdós sexes Qualsevol
1 gener 2017 26 feber 2017 Femelles ♀ Qualsevol

Zones d’aprofitament comú (lliures)

Del 4 de setembre al 26 de març, en els terrenys cinegètics d’aprofitament comú més grans de 200 ha, per a batudes de 
porc senglar, mufló i la daina, els dies hàbils són els diumenges i festius

Del 4 de setembre al 26 de març, en els terrenys cinegètics d’aprofitament comú de 25ha a 200ha,
NOMÉS podran fer batudes del senglar, mufló i daina, els caçadors de les àrees privades limít

rofes a aquests terrenys qualsevol dia de la setmana

Reserves nacionals de caça i zones de caça controlada

El període hàbil de caça és el que indiquen els diferents plans tècnics de gestió cinegètica
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Caça menor 2016 – 2017

Inici període Fi període

Caça menor en general 9 Octubre 5 Febrer

Previsions Singulars

Perdiu Roja 9 Octubre 1 Gener

Perdiu Xerra 9 Octubre 25 Desembre

Ànec Griset 9 Octubre 5 febrer

Fredeluga 9 Octubre 15 Gener

Fotja 9 Octubre 26 Febrer

Guineu 4 Setembre 26 Març

Terrenys cinegètics d’aprofitament comú

Els dies hàbils són els diumenges i festius no locals
Falconeria: també dijous i dissabtes

Terrenys cinegètics de règim especial

Els dies hàbils són els que estableix el corresponent pla tècnic de gestió cinegètica,
excepte la perdiu xerra, que serà exclusivament un dia a la setmana i quederà fixat en l’esmentat pla,

i per a la guineu que seran tots els dies de la setmana
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Caça news | Especial Ordre de Vedes

Caça menor 2016 – 2017
i previsions específiques de caràcter territorial

Espècie Inici període Fi període Territori Limitacions

Lleida

Tord comú               
Tord ala roig
Estornell vulgar

7 Febrer 26 Febrer Garrigues, Segrià i Urgell; i les de 
la Segarra limítrofes amb Urgell 
(dels municipis de Montornès de 
Segarra i Montoliu de Segarra)

Només dijous, divendres, dis-
sabtes i diumenges

Conill 9 Octubre 16 Abril Garrigues, Pla d’Urgell,
Urgell i Segrià

Conill 1 Juliol 31 Agost Pla d’Urgell, Urgell, Segrià,
Segarra, Noguera i Garrigues

Autoritzacions excepcionals 
dels Serveis Territorials del 
DAAM a Lleida, per ús de fura, 
gos i escopeta, o falconeria 
per danys a l’agricultura

Tarragona

Tudó 1 Octubre 30 Novembre T-10.123 (La Budallera) T-10.327 
(Mas Cusidó) T-10.262 (Mas Gri-
mau) T-10.127, T-10.352 i T-10.253 
(Coll Balaguer)

Sense limitacions de dies hà-
bils, en passos tradicionals 
des de llocs fixos

Tord comú               
Tord ala roig
Estornell vulgar

5 Febrer 26 Febrer Priorat Només dijous, divendres, dis-
sabtes i diumenges

Conill 1 Juliol 31 Agost Alt Camp, Baix Camp, Tarragonès 
i Biax Penedès

Autoritzacions excepcionals 
dels Serveis Territorials del 
DAAM a Lleida, per ús de fura, 
gos i escopeta, o falconeria 
per danys a l’agricultura

Terres de l’Ebre

Ànec Coll Verd
Becadell Comú

9 Octubre 5 Març 

Fotja 9 Octubre 26 Febrer
Tudó 9 Octubre 30 Novembre T-10.104 (Les Forques) T-10.150 

(Puig Moltó) T-10.281 (Coll del 
Camp, Coll de les Canals i Barranc 
de les Valls)

Sense limitacions de dies hà-
bils, en passos tradicionals 
des de llocs fixos

Tord comú               
Tord ala roig
Estornell vulgar

5 Febrer 26 Febrer Baix Ebre, Montsià, Terra Alta, i 
Ribera d’Ebre

Només dijous, divendres, dis-
sabtes i diumenges

Conill 1 Juliol 31 Agost Baix Ebre i Montsià Autoritzacions excepcionals 
dels Serveis Territorials del 
DAAM a Lleida, per ús de fura, 
gos i escopeta, o falconeria 
per danys a l’agricultura

Mesures especials
En terrenys cinegètics d’aprofitmanet comú, el nombre màxim de captures del conjunt de llebre,

perdiu roja i becada és de 2 per caçador/a i dia
Nombre màxim de captures

Becada 3 exemplar per caçador/a i dia
Perdiu xerra 2 exemplars per caçador/a i dia
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Mitja veda 2016 – 2017

En terrenys cinegètics de règim especial que ho tinguin aprovat en el seu pla tècnic de gestió cinegètica

Espècies:  guatlla, tòrtora, tudó, colom roquer incloses les varietats domèstiques i híbrids, garsa, estornell vulgar, 
gavina riallera, gavià de potes grogues i guineu

Comarques Inici període Fi període Dies hàbils

Barcelona i Catalunya
Central (llevat comarca
Solsonès)

15, 21 i 28 Agost 4 Setembre

Girona 15 Agost 15 Setembre Dijous, diumenges i festius no locals
Lleida i comara del Solsonès 15 Agost 15 Setembre Dijous, dissabtes, diumenges i festius
Tarragona 15, 21 i 28 Agost 4 Setembre
Terres de l’Ebre 15, 21 i 28 Agost 4 Setembre

Mesures especials

Quan per risc d’incendis forestals s’activi el nivell 3 del Pla Alfa,
no es pot dur a terme l’exercici de caça en els municipis afectats

El nombre màxim de captures de tórtora és de 8 exemplars per caçador/a i dia

El nombre màxim de captures de guatlla és de 20 exemplars per caçador/a i dia

És obligatòria la recollida immediata de terra dels cartutxos utilitzats durant
la jornada de caça en qualsevol modalitat de cacera.

El període hàbil per a la pràctica 
de caça amb ocells de falcone-
ria és el comprès entre el segon 
diumenge d’octubre (dia 9) i el 
quart diumenge de febrer (dia 26), 
ambdós inclosos. L’exercici de la 
caça ve determinat per l’Ordre de 
3 d’octubre de 1990, per la qual es 
regula la pràctica de la falconeria.
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Si passes per l’estand de Cinegeticat entraràs en 
el sorteig d’una samarreta tècnica.

T’hi esperem!

Vine a la

3a Fira del caçador
de Sant Fruitós de Bages
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La caça més segura amb...

Hauria de tenir una assegurança per ser membre
de la Junta Directiva de la meva Societat de Caça?

El nostre ordenament jurídic, a més de vetllar per la con-
servació i foment de la riquesa cinegètica, també disposa 
la manera d’efectuar el seu control cinegètic; aquest equili-
bri exigeix una planificació, que avui en dia s’instrumenta-
litza a través dels plans cinegètics, per la qual cosa són les 
societats de caçadors les encarregades de vetllar pels seus 
compliments. Per aquest motiu, ens trobem amb el proble-
ma que pocs són els caçadors que volen formar part de les 
estructures de les societats i que en moltes ocasions aques-
tes persones que les integren ho són per obligació. Molts 
d’ells es pregunten si a més de sacrificar el seu temps poden 
arribar a assumir alguna responsabilitat personal en cas de 
produir-se qualsevol contingència, i la resposta a aquesta 
pregunta és Sí.

El rigor de les nostres lleis exigeix de tots aquells que tenen 
l’obligació de vetllar pel seu compliment una responsabilitat 
que en moltes ocasions excedeix del que entenem per simple 
diligència.

El no vetllar perquè els socis de la nostra societat no portin 
els permisos d’armes, llicències, assegurança obligatòria, etc. 
pot acabar, en cas de produir-se un accident, que no afecti 
només el causant, sinó també que esquitxi a qui té enco-
manada la representació de la nostra societat. Subscriure 
una assegurança específica de responsabilitat civil per a les 
juntes directives de vedats, si bé no eximeix de les responsa-
bilitats personals, sí que almenys en cas de derivar alguna 
responsabilitat civil, evitaria possibles ensurts que puguin 
afectar directament el patrimoni personal de presidents i al-
tres membres de la junta.
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Mòbil Joan 667 54 56 96 / Xevi 667 54 56 95

TIR 
CAÇA

VESTUARI

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

LOGOTIP

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

40€
l’any!

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.



Cinegeticat18 Cinegeticat18

La Talaia
Per Carlos Ros (text i fotos)
Membre de la junta directiva de la societat 
de falconeria “Cetreria del siglo XXI” i 
Delegat de falconeria a la territorial de 
Barcelona de la Federació de caça.

Falcons  a  l’escola
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En el futur, els nens i ne-
nes d’avui seran els res-
ponsables de què seguim 
gaudint de la natura i la 
gestió de la caça.

Bon dia i bona hora. Des de la finestra que ens obre al món fal-
coner i a la resta de modalitats de cacera a casa nostra aquestes 
pàgines, volem agafar el repte que l’Editorial Cinegeticat va em-
prar en l’escrit que obria boca al Benvingut 2016!, del gener,
“La caça a les escoles”.
Fa temps que el nostre col·lectiu pateix agressions per tot arreu, 
la imatge del caçador continua essent qüestionada per bona 
part de la societat i oblidada per l’Administració. Ja és hora que 
deixem de mirar-nos el melic i ens posem a treballar TOTS per 
reconduir aquesta situació; cada un de nosaltres hem de posar 
el nostre granet de sorra per mostrar la veritable situació de la 
caça i del caçador d’avui dia.
Igual que no ha sigut un procés curt en el temps la imatge dan-
yada del caçador, revertir-ho tampoc serà fàcil ni curt en el 
temps.
Els caçadors ens hem convertit en els gestors del patrimoni 
natural de casa nostra, ningú com nosaltres no desitja més fer-
ventment uns espais naturals plens de vida, amb unes pobla-
cions de la nostra fauna en plena expansió i saludables.
Des d’aquest espai “a la Talaia” ja hem marcat un camí, formació 
i informació... per al nostre col·lectiu, però també per a la resta 
de la societat.
Educació, aquesta és la millor paraula que enceta el ressorgir. 
Qualsevol idea que es vulgui fer arrelar ha de partir d’una base 
i quin millor inici que fer partícip el jovent!
Ens fem ressò de les paraules d’un gran falconer i un gran co-
municador, el Dr. Félix Rodríguez de la Fuente: “m’ha sorprès 
el comportament de tots els nens i nenes, el coneixement que 
tenen de la natura... Ells seran els responsables en el futur que 
seguim gaudint d’aquestes meravelles vivents, per això anem a 
les escoles..., perquè aquí hi ha el futur de la nostra meravellosa 
però ja molt ferida... TERRA”.
No hi ha moment més màgic que l’aparició del teu falcó enmig 
d’una aula de col·legi, sorgint del seu calaix de transport amb 
tots els nois i noies mirant meravellats l’esvelta silueta del teu 
ocell al guant. 
No hi ha millor ambaixador per a la nostra activitat que el falcó, 
l’àliga o el xoriguer acompanyant el seu falconer. Quina expli-
cació millor podem donar a aquests petits però savis oients? 
Que la caça és un acte ancestral i una gestió renovable; podríem 
explicar la gestió d’un control de fauna, la mateixa interacció 
de dos animals... interacció gestionada i dirigida pel vincle a foc 
de l’ocell i el seu falconer, un caçador que no només utilitza un 
sistema diferent de caça, “sinó l’art que ha portat l’home a la més 
profunda i lliure aliança amb l’animal”, paraules novament de 
Félix Rodríguez de la Fuente.
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Tal com expliquem l’existència de falcons i falconers als 
aeroports per protegir els avions, així com la col·laboració 
d’aquests falcons/àligues amb els agricultors que pateixen 
una població de tudons o conills sense control..., els parlem 
també de la gestió amb el porc senglar, dels danys als cultius 
i dels nombrosos accidents que any rere any augmenten a les 
nostres carreteres.
Igual que molts companys falconers, les meves primeres vi-
sites a les escoles van ser un esdevenir de peticions de fa-
miliars o amics; uns eren mestres, altres eren amics. En sa-
ber de la meva boja afició per aquestes meravelloses aus, et 
demanen que assisteixis a aquesta xerrada o visita a l’aula, 
on els mateixos nois i noies bategen la classe amb el nom de 
les “ÀLIGUES”, sempre de manera totalment altruista i sense 
cap cost per a les escoles.
El Projecte ESCOLA, falcons a les aules, xerrades mediam-
bientals, ja fa deu anys que per primer cop vaig portar una 
àliga al meu puny; ja fa sis que vaig entrar per primera ve-
gada a l’escola Montpalau a Pineda de Mar; són ja quatre els 
anys que amb la col·laboració i el compromís de la societat 
de falconeria Cetrería del siglo XXI / Falconeria del segle XXI 

vàrem ampliar el radi d’acció i implementar els recursos amb 
tríptics explicatius i material de suport.
L’any passat va ser especial, ja que vam passar d’assistir a les 
escoles un o dos companys esporàdicament a crear un grup 
consolidat i efervescent d’entusiastes companys, molt joves 
la majoria, i llançats a l’activitat amb cor i ànima. Això a més 
de generar un grup de treball ha portat a una germanor en-
cara més gran entre amics i companys, no només de la meva 
societat sinó també d’altres com Falconers de Catalunya, in-
clús amics falconers no agrupats enlloc com Sergio Godoy, 
amic i gran falconer amb el seu petit Nick (torzuelo/machito 
de Falco  Sparverius/Cernicalo americano).
No parem de treballar i d’aquest any 2016 n’esperem que sigui 
l’enlairament del projecte, recentment inaugurada la tempo-
rada de col·legis aquest passat 7 de març a l’Escola els Tres 
Pins del municipi de Vallromanes, organitzat de la mà d’un 
altre gran company i falconer Diego Amor. La novetat ve des 
de la Representació Territorial de Barcelona que s’implicarà 
directament en el projecte per donar-li suport i fomentar el 
seu radi d’acció encara més. De moment, aprofitant l’escenari 
de l’última Junta General del 5 de Març, es va oferir a tots els 
presidents de vedats allí presents l’organització de xerrades 
a les escoles dels seus municipis, oferta que s’ampliarà a tota 
la província via correu electrònic o carta als presidents que 
no vam poder-hi assistir. El projecte de futur és aconseguir 
involucrar l’Administració i que el fet de parlar de caça a les 
escoles no sigui tabú.
En la mesura que ens sigui possible, la nostra intenció és po-
der arribar a tots els racons del territori amb l’oferiment per 
a tots i amb tots; companys falconers que vulguin compartir 
aquesta experiència tan gratificant i presidents o caçadors 
que vulguin compartir aquestes xerrades en els seus muni-
cipis. Per a ells us deixo aquí el correu d’enllaç carlosros@
fedecazabarcelona.com i us recordo que sempre fem les 
xerrades de manera totalment altruista i sense cap cost 
per a les escoles. 

Una salutació i bona muda, germà falconer!

La Talaia | Falcons a l’escola
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CONILLSDEBOSC.COM
669 05 08 42

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

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
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La ploma del pintor

Gossos de caça versus gossos de competició

Per Àlex Cuadros i Andreu
Exdelegat a Catalunya del Setter Club de España (SCE)
Exvocal Junta directiva Club de Cazadores de Becada 
con Perro (CCB)
Fotografies de Javi Soria

Últimament, sobretot del setter anglès, però també del pòin-
ter i l’épagneul bretó, es parla de la diferenciació entre dues 
línies de treball: la dels gossos de competició i la dels de caça. 
Fins no fa gaire se’n parlava en les mal anomenades “línies”1  

de treball i de bellesa; els primers amb una ossamenta més 
fina, cabell un xic més curt, i més velocitat, els segons en el lí-
mit màxim permès pel seu estàndard, tant de grandària com 
de pes, pèl espectacular amb serrells i línies craniofacials 
ben definides.

Una mica d’història 
Els orígens del setter daten de finals de l’Edat mitjana, pro-
bablement a França. No es coneixia bé la seva provinença, 
però com Laverack esmenta en el seu llibre Els Setter, aquest 
ja existia abans que el pòinter a Anglaterra, per la qual cosa 
en la creació del setter no es va utilitzar sang de pòinter, com 
alguns afirmen. 
Va ser dut a Anglaterra on se’n van separar diferents estirps: 
el gal·lès o Setter de Llandidloes, l’Anglesea Setter, l’Irlandès, 
el Setter Blanc i Vermell, el Gordon Setter i el Ossulton Setter. 
El Setter Anglès actual neix en el segle XIX gràcies als es-
forços de l’anglès Edward Laverack (1789-1877), aficionat a la 
caça i que va criar setters durant més de mig segle de manera 
endogàmica a partir d’una parella obtinguda en 1825. En 1874 
va publicar un llibre amb l’estàndard de Setter Anglès. De-
gut al fet que els concursos de bellesa apareixen poc abans 
de la seva mort, Laverack tan sols va assolir dos campionats 
d’aquests concursos. A la seva mort sols posseïa cinc exem-
plars de la raça, però havia difós la sang dels seus gossos per 
mig món. El treball d’Edward Laverack va ser continuat pel 
seu amic Richard Purcell LLewellin (1840-1925), que va com-
prar diversos gossos a Laverack i va crear la seva pròpia línia 
barrejant-los amb Gordon Setter, Setter irlandesos i Setter 
anglesos d’altres criadors, assolint així una línia de gran be-
llesa, segons alguns una mica més petits (tot i que això tam-
bé és molt discutible, si llegim bibliografia especialitzada, i 
per la lògica de l’endogàmia genètica) que els de Laverack, 
però incansables i immillorables per al treball al camp. Ac-
tualment es consideren dues línies en el Setter Anglès: la 
primera, gossos més grans, amb grans serrells aptes per als 
concursos de bellesa, i l’altra, de gossos més petits immillora-
bles per al treball al camp. A aquesta última moltes vegades 
se l’anomena erròniament Setter Llewellyn. 

El 1890 es va fundar el primer club d’aquesta raça, l’English 
Setter.

Característiques
És un gos mitjà, amb una altura en creu que varia entre 55–65 
cm en femelles i 57–68 cm en mascles i amb un pes que osci-
l·la entre 25 i 30 kg. 
Longevitat entre 10 i 12 anys. 
El seu pèl és el que més crida l’atenció: posseeix una capa de 
pèl llarg i sedós lleugerament ondulat, amb llargs serrells en 
les quatre potes que gairebé li arriben fins als peus. 
El color del pèl varia i es parla de Blue Belton quan és blanc 
i negre, Lemon Belton quan és blanc i taronja, Liver Belton, 
blanc i marró (fetge) i Tricolor quan és blanc, negre i taronja/
marró. A més dels colors també varia la quantitat de pigat, 
per tant pot ser un Blue Belton gairebé negre o gairebé blanc, 
depenent de com estiguin distribuïdes les seves taques.

Cap de Setter Anglès
El crani és ovalat, el cap i el musell són allargats i els ulls són 
marrons i grans. Orelles cobertes per un pèl fi i sedós. 
La cua és de longitud mitjana, amb serrells, i mai s’ha de do-
blegar cap amunt, sinó que ha de quedar en horitzontal amb 
forma de simitarra.

1Línies: Laverak, i Llewellin. També es comença a parlar de línies Radentis,
tot i que no deixen de ser afixos amb trajectòria i fama.

Adarmendi Vera i Euskitze Bihotza sobre becada.
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El seu treball venatori
L’especialitat del Setter Anglès és la re-
cerca de peces en camp obert. De fet, 
els primers Setters es feien servir als 
erms d’Anglaterra a fi d’explorar la zona 
per davant del caçador. A causa del seu 
caràcter infatigable i la seva resistència 
cobreix una gran quantitat de terreny. 
A més, posseeix un gran olfacte, i és 
capaç de detectar una presa fins i tot 
hores després que aquesta hagi passat. 
Es fa servir sobretot per a la caça d’aus 
tals com la perdiu i, sobretot, la becada 
de per a la qual és un dels preferits ac-
tualment.   

Donat que li agraden les tolles, també 
es fa servir per a la caça d’aus aquàti-
ques, tant en Rius, com en zones deltai-
ques. 

Un cas personal
Jo, personalment, vaig tenir el meu pri-
mer setter (1980) creuat entre una línia 
de treball portat d’Anglaterra, per la ja 
extinta Canera d’Orís (Plana d’Ossona), 
i una gossa de treball, navarresa, que 
caçava molt bé la perdiu, regal de l’amic 
i company de caça de mon pare, Javier 
Romero. Quan vaig néixer però, a casa 
ja teníem un setter irlandès. Després, 
per provar altres races, vam agafar un 
spaniel bretó, raça amb què mon pare 
encara continua. Encara recordo bones 
jornades amb mon germà i mon pare, 
cadascú amb el nostre bretó, caçant 
perdiu feréstega a les planes de Lleida, 
becadells al Delta, ànecs xarxets o coll-
verds al Riu Sió, i mítiques caceres en 
mà de perdiu roja salvatge a Còrdova o 
Ciutat Real (anys 80-90). Bons gossos... 

però a mi sempre em va quedar el re-
cord d’aquell primer setter, en Bill, per 
aquest motiu, amb el canvi de segle 
vaig adquirir un setter que, físicament, 
em recordava molt aquell primer exem-
plar. Tanmateix no hi tenia res a veure, 
va ser un bon gos de caça, sobretot per 
a aquàtiques i, ben controlat, per a les 
perdius roges i xerres, i fins i tot troba-
va alguna becada als rierols del Mont-
seny i del Montnegre. Tot i així, no era 
el que jo buscava, i el 2007, mitjançant 
un amic, en Jordi Barbeta (Afix Cingles 
de Bertí) vaig entrar en contacte amb 
el món del setter de competició. Aquell 
any ja vam caçar becades amb en To-
mas Guenaga, de l’Afix Euskitze. Jo ja 
havia vist en acció Dum de Cingles de 
Bertí (un fill d’Euskitze Or) i altres gos-
sos, com els de Toni Cobo (Afix Senegi-
ro) a les proves de Caça Pràctica sobre 
becada sense mort, on vaig participar 
tant amb Setter com amb en Bretó, sen-
se cap resultat destacable.

En aquells moments, amb Tomàs 
caçant becades amb Euskitze Rugby 
(RCACB: sotscampió d’Espanya en 
morfologia) i Rosco (un fill del campió 
de Gran Busca CH. INT Tito, semental 
del mateix afix i fill del reconegut CH. 
INTernacional “Arno”) vaig començar a 
ser conscient del que volia, de les pres-
tacions d’un gos seleccionat durant 
molts anys (en aquell cas 30, però que ja 
provenia d’una selecció prèvia a Itàlia), 
de la mecànica i psique setter, que els 
dota d’una gran resistència en llargues 
jornades de caça, de l’estil de la raça 
(mòrbid i, a la vegada, felí), dels 4 temps 
en el galop, i d’altres aspectes secunda-

ris, com ara el moviment de la cua (si 
és frenètic pot denotar inseguretat en 
la mostra, o manca d’olfacte, cosa que 
molts discuteixen) o de la posició del 
cap, sempre buscant l’emanació en el 
vent, a diferència per exemple dels bre-
tons que ja coneixia. Això em va portar 
a voler saber-ne més i, a banda d’anar 
a les proves de Caça Pràctica (CP) de 
becades o de Muntanya (perdiu), anar 
a veure proves de Búsqueda de Caza 
(BC), i sobretot, Gran Busca (GB), tant 
a Andalusia, amb el campionat i copa 
d’Europa, com en altres indrets, per 
exemple a França, Itàlia o la final a Sèr-
via (en aquell cas amb Euskitze Hakki-
nen, ja retirat, o Euskitze Hooligan, ger-
mà dels meus Hockey i Hierba).

Doncs bé, d’uns anys ençà he sentit 
a dir, sobretot des de certs sectors o 
clubs, que hi ha gossos que només 
valen per competir, que corren sense 
sentit, no paren, no troben, molt estil i 
poca caça, etc...

Al meu parer, cosa que és comprovable 
per qualsevol que vulgui compartir 
amb mi –o altres− una jornada de caça, 
és una fal·làcia. De fet, molts dels que 
avui dia ho critiquen tenen gossos que 
procedeixen no només de la competició 
sinó de l’elit de la competició, reservada 
a gossos britànics: la Gran Busca.

Actualment tinc gossos que vénen d’un 
gos campió de Gran Busca, com en Full 
(fill d’Euskitze As), o l’Egon (fill de Triki 
del Baldio), o que tots dos són gossos 
trialers (han aconseguit com a mínim 
un títol, en un sol país) i/o campions de 
Gran Busca, com en Júpiter, en Hockey 
o la Hierba. Abans n’havia tingut d’al-
tres i també caço esporàdicament amb 
altres gossos de la mateixa procedèn-
cia, com Fusta, Hidro, Nomada, Leyre, 
Nivali, Killer... i d’altres Afixos com 
Adarmendi, Mendi-Añezkar o Leioandi, 
per citar-ne alguns.

La realitat és ben diferent, sense perjudici 
que hi hagi gossos o línies que necessiten 
més temps per entrar a la caça, sobretot 
si pensem en becades. Un gos de perdiu o 
guatlla, a l’any, pot fer una gran feina. Un 
gos de becades dependrà molt de la pres-
sió de caça que hi hagi a la zona, si caça 
amb gossos veterans o sol, o si va acom-
panyat de gossos que ni tan sols coneix –
cosa que podria tenir, inicialment, influèn-
cia sobre el patró−, entre altres aspectes.
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Del cas personal a la generalitat 
A banda de l’experiència personal i d’assistir a diferents tipus 
de competicions, cal temps per llegir llibres i articles, i parlar 
amb gent que duguin molts anys en el món del gos perquè 
aporten una idea clara: no es pot diferenciar entre gossos de 
competició i gossos de caça. La prova la tinc a casa, Hockey o 
Hierba són fills, tant per part de mare (Tr. GB Euskitze Cossa) 
com de pare (CHI NT Radentis Zum), de gossos de compe-
tició i germans de gossos campions de Gran Busca, com Tr. 
GB E. Hooligan, i/o contrastats reproductors, com Tr. GB E. 
Handicap (en propietat d’Orlando Fabri, del reconegut Afix 
Radentis).

Altres exemples que podem posar és Eltxar de Sierra Bada-
ya, campiona de becades, Adarmendi Falco (tots dos selec-
cionats per la nacional de setter en CP Becades europeu, a 
Sòria), Euskitze Deus (campió de becades a València), Euskit-
ze Erik (campió de becades a la Rioja i germà del meu Full).

Un altre aspecte important, per donar resistència al bosc/
camp, és la morfologia. Així trobem campions de morfolo-

gia en Afixos com els esmentats Adarmendi, Mendi Añezkar, 
Alto Humaran o els mateixos Euskitze, amb Euskitze Rugby 
o E. Donna; jo mateix, ja que sóc posseïdor de RCACB E. Egon 
(2007) i RCACB E. Jupiter (2014). La mecànica, a més de deno-
tar un bon estil, sol evitar lesions i és garant d’unes llargues 
jornades de caça a un ritme constant (depenent, evident-
ment, de l’edat del gos).

D’altra banda, la selecció en les competicions és clara. Els 
gossos que es presenten i guanyen (ni que sigui un CQC, 
bona nota, però que fa palès una manca d’ensinistrament) 
denoten unes prestacions per sobre del normal, és a dir, són 
grandíssims gossos de caça que han anat un esglaó més en-
llà i han pogut  competir entre els millors. Excel·lent olfacte, 
bon ritme, bon estil dins del seu estàndard i, sobretot un bon 
nivell d’ensinistrament i d’intel·ligència, en el cas del respec-

te al tret i al vol, i caça sempre endavant en llaçades més o 
menys uniformes. Tot això admetent que, molt probable-
ment, el millor gos de l’Estat o d’Europa no és a la competició 
sinó en mans d’un caçador a qui no interessa competir.  
I és aquí on entra la genètica –que no endogàmia− per acon-
seguir resultats més o menys regulars (similars) en la cria, 
perquè cal fer servir un cert grau de consanguinitat, tot i que 
de vegades es poden obrir les línies.

Actualment, malgrat que molta gent a les nostres contrades 
té gossos amb procedència francesa, al meu parer el referent, 
(amb 25.000 cries anuals, comparat amb les 4.000-5.000 a l’Es-
tat espanyol), és a Itàlia, el bressol del setter modern. Els gos-
sos francesos són bons gossos de caça? Com a regla general 
sí que ho són, sense gaires dubtes. Però no és el que jo busco, 
com a mínim. El col·lectiu pretenem millorar la raça. Tots els 
gossos, com a norma general, cacen –cal notar aquí el trac-
te que li hagi donat el caçador, sobretot si està “armat” d’un 
collar d’impulsos (RCE)−, tenen una mostra més o menys fer-
ma, oloren la caça, busquen i molts patronegen de manera 
natural. Però nosaltres busquem un afegit més, l’estil (resis-

tència, mecànica) i la “psique” setter, amb mentalitat; men-
talitat en el sentit d’amplitud. I quina és aquesta amplitud? 
Doncs aquella que se li vulgui donar; si es vol deixar el gos 
completament lliure, i el gos té la capacitat, arribarà a caçar 
entre 500 i 800 metres (potser més), però si es vol “retallar”, 
es pot aconseguir que vagi de 50 m a 150 m. Tot és qüestió de 
paciència, educació i capacitat de rebre ensinistrament per 
part del ca. El que no es podrà fer és que un gos que caça a 50 
metres se’n vagi a 500 metres.

Actualment, el setter anglès és el que més segueixo, però 
cal destacar que comencen a haver-hi algunes línies d’irlan-
desos, sobretot el blanc i el vermell i especialment el Gordon 
(escocès) que destaca per unes qualitats insuperables en el 
marc europeu. Bon exemple seria el Gordon Sundowners 
Emporio, propietat del basc Jesús Balado, que ha guanyat 

La clau: paciència,
educació i capacitat de 
rebre ensinistrament
per part del gos.
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proves de Morfologia, Caça Pràctica, Búsqueda de Caza i fins 
i tot Gran Busca en el circuit internacional i a més caça per-
dius i becades com ningú. El resum és senzill: un bon gos en 
competició, amb una genètica contrastada, és un excel·lent 
gos de caça (en les mans adequades). El paradigma el trobem 
en aquest gos: un campió dual. També en els anglesos (tot 
i que força diferent del que es veu actualment) tenim un 
campió dual, a Grècia: CACIT Julia de los Vitorones. O, en un 
nivell inferior, en irlandesos, l’Afix de Villajambrina, gossos 
procedents de línies de bellesa retemplats i que han fet al-
gun resultat en Caça Pràctica, sense parlar dels exemplars 
que es poden veure a les proves sobre guatlla a Itàlia, a la 
famosa prova de Campo Felice.

Com a conclusions podríem dir que així com tenim diferèn-
cies morfològiques entre els setters denominats “de Bellesa” 
(que no vol dir que no cacin, sinó que tenen un altre caçar 
o destaquen en altres caceres, que no són específicament 
la muntanya o becada en bosc) i de Treball, no hi ha una di-
ferència entre els gossos de competició i els de caça. Estem 
parlant del mateix. La diferència és que els gossos de compe-
tició són grandíssims exemplars de caça, amb unes aptituds 
que surten del normal. Quan guanyen i són capaços de trans-
metre alguna de les seves qualitats més notables, es diu que 
són uns bons reproductors o uns campions reproductors 
(CH INT RIPR).

Serveixin aquestes línies per aclarir algunes idees, poc con-
trastades, dels gossos que trobem en l’actualitat. I sobretot 
us recomano anar a veure proves oficials de Caça Pràctica, 
i, si teniu l’oportunitat, en Búsqueda de Caza o Gran Busca 
(també podeu trobar forces vídeos a Youtube, tot i que li res-
ta espectacularitat).

Un gos que prové de la compe-
tició, sota el meu punt de vista, 
és un gos molt apte per la caça, 
però el més important és fer-los 
caçar per veure realment fins 
on poden arribar.
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SERRACANYA 
PARADÍS DEL CAÇADOR

Estem al servei dels caçadors des de 1989, 
a Serracanya sempre es caça i és ideal per 
entrenar als cadells i fer córrer els gossos 
adults. Disposem de més de 1400 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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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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Estudis

En la gestió de la caça, si la volem enfocar correctament, hem 
de tenir clar quins són els diferents apartats que en formen 
part:

· La fauna cinegètica la gestió de la qual té a veure amb:
censos, repoblacions, seguiments sanitaris, control depreda-
dors…

· Els col·lectius implicats la gestió dels quals té a veure amb: 
control pressió caça (dies de caça, quota captura, nombre 
caçadors/dia...) contractes propietaris, acords agricultors…

· Els hàbitats la gestió dels quals té a veure amb: sembres, 
desbrossades, cremes controlades, arranjament punts d’ai-
gua, construcció caus per conills…

El present article serà el primer d’una sèrie dedicats a parlar 
d’aquest últim apartat, la gestió de l’hàbitat de les espècies 
cinegètiques. Ho intentarem fer des d’una visió integral de 
la matèria i no només explicant les accions específiques que 
es poden dur a terme per a un determinat hàbitat i per a una 

determinada espècie. Ens fixarem també en les problemàti-
ques en què es pot trobar qualsevol titular d’un terreny cine-
gètic a l’hora d’intervenir els hàbitats presents al seu vedat.

En primer lloc podem definir hàbitat d’una determinada es-
pècie cinegètica, per entendre’ns, com “la casa” on viu. Tots 
coneixem l’expressió “enlloc s’està millor que a casa”, doncs 
per a la fauna salvatge vindria a ser el mateix. De fet, l’exis-
tència de les diferents espècies es deu a les diverses transfor-
macions que han anat patint al llarg del temps, i que els hi 
han permès adaptar-se, sobreviure i, en definitiva, tenir èxit 
en els seus respectius hàbitats. D’altra banda, també moltes 
altres espècies s’han extingit pel fet de no adaptar-se als can-
vis soferts en els seus hàbitats.
Així, hem de tenir en compte que cadascuna de les espècies 
de caça que tenim als nostres vedats, per tal que es conso-
lidin com una població estable i ens permetin un aprofita-
ment sostenible, requereix d’uns mínims pel que fa a la qua-
litat i també a la quantitat dels seus hàbitats.
Molts investigadors sobre fauna salvatge han arribat a la 
conclusió que la qualitat i la quantitat dels hàbitats és el 
principal factor que explica l’èxit o no d’una determinada 
població animal.
Com a exemples a Catalunya tenim el cas del porc senglar. La 
seva espectacular expansió i l’èxit actual de les seves pobla-

Per Marc Pagès i Moises Anglada.
ECOTONS

Millores de l’hàbitat per a 
les espècies cinegètiques
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cions es deu als hàbitats favorables que presenta el nostre 
país. Catalunya té més del 60% de la seva superfície conside-
rada zona forestal i, per tant, l’increment de la massa forestal 
(a part d’altres factors) vindria a ser el principal responsable 
de la situació actual de l’espècie a casa nostra. En el cas opo-
sat hi podríem posar la perdiu roja desapareguda de moltes 
zones de Catalunya, precisament (i també entre altres fac-
tors) per l’expansió de la superfície forestal, en detriment 
d’espais més oberts (conreus, pastures, zones de matollar...).

A efectes pràctics, doncs, si tenim ganes de gestionar amb 
unes mínimes garanties d’èxit els nostres vedats, hem de te-
nir més o menys clar quin és el potencial dels hàbitats que 

en formen part, per tal de no emprendre segons quins pro-
jectes que al final només ens acabaran generant frustració 
i desànim.
En molts casos hem de ser conscients que, malauradament, 
la batalla està perduda i la capacitat que poden tenir els ti-
tulars/gestors dels vedats de caça, per revertir i recuperar la 
situació d’algunes poblacions de fauna, en alguns indrets, no 
és suficient.
D’altra banda, abans de llençar la tovallola a l’hora de treba-
llar per recuperar una determinada població de fauna cine-
gètica ens ho hem de mirar amb calma i de forma objecti-
va. Hem d’analitzar diversos aspectes prèviament abans de 
llençar-nos de cap a treballar:

Hem de valorar el potencial dels hàbitats del nostre 
vedat a l’hora d’acollir una determinada espècie cine-
gètica. En aquest apartat pot ser bona idea demanar 
consell tècnic. Per exemple, no se’ns pot ocórrer re-
poblar o treballar amb la perdiu roja en una àrea de 
caça on domini la massa boscosa i amb pocs espais 
oberts. En aquest cas millor que gaudim de la caça 
del senglar, del cabirol, de la becada i del tudó i ens 
dediquem a la correcta conservació de les seves po-
blacions.

Un altre aspecte important a l’hora de treballar els 
hàbitats (boscos, conreus, matollars...) és l’obtenció 
dels permisos pertinents, tant per part dels propieta-
ris dels terrenys, per una banda, com pels pertinents 
permisos de l’Administració quan sigui necessari. 

Una vegada tinguem clar que el nostre vedat té 
el potencial suficient per acollir determinada/es 
espècie/s, llavors el que hem de calibrar és el nos-
tre potencial, en forma de recursos econòmics, 
humans i materials del gestor de l’àrea de caça. 
En els cas de les associacions de caçadors s’ha de 
sondejar quina pot ser la capacitat d’implicació 
dels socis, ja que cal un mínim suport d’aquests. 
Pel que fa als recursos econòmics, es pot intentar 
demanar ajudes a l’Administració, sempre que hi 
hagin línies destinades a la millora dels hàbitats 
de la fauna salvatge.

Llavors, una vegada que tenim clars els tres punts 
anteriors i ens decidim a emprendre el projecte, és 
quan podem començar a planificar en l’espai (nos-
tre vedat) i en el temps (temporada a temporada), 
quines hauran de ser les intervencions que podem 
anar programant, d’acord amb el nostre potencial 
de recursos econòmics, humans i materials.
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Estudis | Millores de l’hàbitat per a les espècies cinegètiques

És important comptar amb
un bon assessorament tècnic 
per a decidir quina/es espècies
podem tenir i potenciar al
nostre vedat.

Per acabar i com a reflexió general entorn a la millora dels 
hàbitats de les espècies cinegètiques, es tracta d’una mesura 
a potenciar entre el col·lectiu de caçadors/gestors d’àrees de 
caça i per diferents raons. La seva pràctica, a més de benefi-
ciar la fauna cinegètica, de retruc beneficia la resta de fauna 
salvatge, com per exemple la fauna protegida amenaçada. Si 
treballem per recuperar el conill i la perdiu roja en un espai 
on hi nidifica l’àguila cuabarrada, estem treballant també 
per aquest rapinyaire protegit. És llavors que accions com 
aquesta han de ser promocionades i explicades als mitjans 
de comunicació. Serà llavors quan les paraules caça i caça-
dors seran associades a notícies positives que ajudin a la mi-
llora de la imatge de l’activitat cinegètica.

Incorporar abeuradors i menjadores per facilitar l’adaptació.
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Taxidèrmia

El Boc
Reg. TT-B-28

t. 675 573 128 (Pep)

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

Bona jornada de caça i triplet dels Laikas del Carlos Asensio.
En Josep M. satisfet després
d’abatre el verro.

Felicitats família!En Josep ens envia aquest bon record d’un dia de caça al Montseny.
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Bon dia de la Colla Vallmajor de la Bisbal del Penedès.

En Ferran ens envia aquesta imatge de la batuda que van fer a Matadepera amb els companys
de Castellar del Vallès i de Gòsol.

Felicitats família!
En Pau Solé de la Colla del Siroll (Llavorsí)
amb el verro abatut a Els Malls d’Aidí. Últimes imatges de la temporada de caça de becada.
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Fes "m'agrada",
ja som més de

3.000!
Gràcies 

facebook.com/Cinegeticat

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!

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
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A punta
de fletxa

Per Miguel Ángel Pérez, “Migui”
Un indi de l’Empordà i amant dels gossos de rastre de sang.
Imatges realitzades al parc d’entrenament de Serracanya.

L’entrenament de la caça amb arc

Si hi ha una cosa important a l’hora de caçar amb arc, a part 
de tenir un equip ben ajustat (arc, visor, beep), és que “l’in-
di” també estigui ben ajustat i això només es pot aconseguir 
practicant. Aquí us deixo una sèrie d’idees que solen ser útils.

Quan cacem amb arc, podem fer-ho amb la modalitat d’acos-
tament, d’aguait diürn o d’aguait nocturn i això és el que 
marcarà el nostre entrenament; el tipus d’arc a utilitzar 
només afecta les distàncies a entrenar.

En aquest article parlarem només de l’entrenament amb 
l’arc; en els pròxims articles parlarem de l’entrenament físic 
que hauríem d’aconseguir per tal d’evitar que el nostre estat 
condicioni negativament el tir en el moment de la veritat.
És recomanable que quan entrenem per caçar amb arc la 
nostra presa sigui preferiblement una diana 3D, això ens aju-
darà a identificar la zona de mort de l’animal de la manera 
més real i ràpida. Cal tenir en compte que amb l’entrenament 
amb arc farem un tir per presa ja que en la caça amb arc molt 
poques vegades hi han segones oportunitats.
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A continuació es tractaran més en profunditat dos tipus 
d’entrenaments: l’acostament i la caça estàtica.

Acostament
En aquesta disciplina és molt important entrenar a dife-
rents distàncies i per això recomanem els exercicis següents:

De menys a més, en un lloc sense desnivell marcarem distàn-
cies a 10, 20, 30, 40 i 50 metres. Dispararem la primera fletxa 
i si encertem la presa, passarem a la següent distància, en 
cas contrari tornarem a repetir des de la mateixa distància 
o si volem ser més estrictes retrocedirem distància. A partir 
dels 40 metres recomanem avançar de 5 en 5. Amb aquest 
entrenament es vol aconseguir tenir la confiança per tirar a 
qualsevol distància encertant la presa. No ens obsessionem 
per disparar moltes fletxes, és recomanable disparar dues 
fletxes a cada distància com a molt.

Recorreguts 3D, en la modalitat d’acostament mai no sabem 
amb quin grau de desnivell haurem de disparar per encertar 
la presa, així que per entrenar aquest aspecte hauríem de 
practicar al camp, ja que és on realment podrem fer-ho en 
diferents inclinacions i/o angles, depenent on sigui la presa. 
Per mi és fonamental seguir amb el procediment anterior 
d’una fletxa per presa, no em cansaré de repetir que en la 
caça amb arc no hi ha pràcticament mai segones oportuni-
tats. Si sabem que tenim una altra o diverses oportunitats 

més fa que ens relaxem, i en relaxar-nos tenim més proba-
bilitats de fallar, per tant cal evitar que això pugui passar. 
Utilitzem un tir per presa per aconseguir que el percentatge 
d’encerts sigui el més alt i evitarem així el patiment de les 
nostres preses.
Una cosa que recomano és que la distància entre presa i pre-
sa es faci corrent o a un pas ràpid, això farà que les nostres 
pulsacions siguin altes i que en el moment del tir les sen-
sacions siguin les més semblants a les d’un tir real, ja que 
en el moment que ens trobem amb una presa se’ns dispara 
l’adrenalina.  D’aquesta manera serem capaços de controlar 
el pols en el moment d’apuntar i fer un bon tir i descobrirem 
amb quina potència ens sentim còmodes en una situació de 
pulsacions altes.

Caça estàtica
Per acabar, falta practicar el tir per a la caça estàtica, ja si-
gui des de terra o bé des d’un tree stand. Aquí entrenarem 
pensant més en les condicions de lluminositat que tindrem: 
no és el mateix entrenar per caçar quan es pon el sol o de nit 
que amb bones condicions de llum.
Si cacem, doncs, de manera estàtica, el primer exercici que 
farem serà el de menys a més, però aquest cop serà asseguts, 
de genolls, a peu dret i amb inclinacions diferents.
Si el que fem és un aguait, hem d’entrenar aquestes dues co-
ses. Per una banda, és casi segur que farem el tir des d’un 
tree stand, per tant, cal practicar el tir des d’angles impor-

A punta de fletxa | L’entrenament de la caça amb arc
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Agafarem confiança si apre-
nem a disparar a diferents 
distàncies, sempre començant 
de més a prop cap a més lluny.

tants, tant a peu dret com asseguts i en les distàncies reals 
que ens trobaríem amb la nostra presa; i per l’altra, hem de 
practicar de nit, per tal d’aconseguir que la vista s’acostumi 
als augments de lluminositat provocats pel pin i la llanter-

na. És molt important entrenar l’adaptació de la vista per-
què el moment de disparar sigui pràcticament immediat al 
moment que apuntem la presa que volem caçar amb la llum. 
Per aconseguir que això passi ens entrenarem obrint l’arc 
amb el pin encès, apuntarem la presa i la zona de mort de 
l’animal. Un error molt comú en els tirs de nit és apuntar a 
la silueta, perquè si amb llum hem d’evitar-ho, de nit enca-
ra més; aquí hi ha la importància de tenir clar on apuntar 
abans d’obrir l’arc, de manera que quan ho fem, el pin ja esti-
gui col·locat pràcticament sobre la presa i sigui només qües-
tió d’acabar d’apuntar. Si és necessari tenir llum, encendrem 
i pararem la llanterna.
Esperem que aquests consells us puguin ser útils per entre-
nar i augmentar el nombre de preses caçades en les vostres 
pròximes sortides.
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“La raça del setter anglès ha
evolucionat moltíssim”

Becada
passió

A becada passió parlarem amb els becaders/es de Catalunya 
 i intentarem conèixer diferents punts de vista, caçadors/es de di-
ferents edats i indrets del nostre territori.
A les entrevistes hi haurà caçadors de tot tipus, alguns que es 
belluguen molt, caçadors clàssics, moderns, amants de les tradi-
cions, amants de les noves tecnologies... Pretenem fer un estudi 
entre tots i analitzar els diferents punts de vista, les races de gos 
més utilitzades, armes, accessoris,... i les maneres de fer i de viure 
la caça de la becada. L’objectiu és posar en comú una mateixa afi-
ció: la caça de la becada.

Seguim amb 2 becaders de generacions i zones diferents.
Esperem que gaudiu de les paraules d’aquests companys.
Si voleu participar en aquest estudi podeu enviar un correu  
a cinegeticat@cinegeticat.cat posant a l’assumpte: becada passió.

Josep Padrosa Campos 
65 anys, La Cot - Santa Pau 
(La Garrotxa)
Des de quan caces becades? Fa més de 40 anys.

Per què? Perquè és una cacera amb la qual es treballa molt 
amb el gos.

Amb quina raça, tipologia i quantitat de gossos caces
becades? 
Actualment caço només amb un gos, un setter anglès amb 
pedigrí però he anat a caçar amb un company i junts hem 
arribat a caçar amb cinc gossos alhora (tots parant a la ma-
teixa vegada o fins i tot diferents becades). 

Quina és la qualitat o virtut indispensable que ha de tenir 
un bon gos becader?
Un bon gos becader ha de tenir molta passió però a la vegada 
ha de saber-se controlar aquesta passió, sobretot quan són 
petits.

Quins aparells o estris fas servir per caçar becades?
Esquella, GPS, cercapersones, cap…? Ara, a causa de la dis-
tància que agafen els gossos, m’he acostumat a caçar amb 
GPS.

Per Daniel Camacho Mejías  
Tècnic Superior en Gestió i Organització dels 
Recursos Naturals i Paisatgístics

Analitzem el  
perfil becader
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“He participat en tres 
ocasions al Campio-
nat d’Espanya de
becades”

La caça de la becada i la tecnologia són compatibles?
Les noves tecnologies just m’han arribat en un moment en què jo m’he anat 
fent gran i m’ajuden a poder mantenir la meva afició per la cacera. Sense el GPS 
moltes vegades em seria difícil localitzar el gos ja que en  la cacera de becada 
els gossos treballen a molta distància.

En quants vedats caces i amb quina freqüència?
Jo caço en dos vedats i uns tres dies a la setmana.

Aquests últims anys penses que hi ha ha-
gut un declivi o una disminució de becades 
en els vedats  on caces? Creus que és una 
qüestió relacionada amb la meteorologia? 
Jo crec que aquest any hi ha més becades en 
zones baixes més que no pas en punts alts. 
Això sí que podria ser a causa del clima.

Caces  generalment sol o sempre amb com-
panys? Depèn del dia. A vegades vaig sol i a 
vegades amb un company.

Què n’opines sobre l’evolució dels gossos 
que es veuen avui en dia caçant becades per 
Catalunya? T’agrada? En els darrers anys 
han evolucionat molt, sobretot els de la raça 
dels setter anglès.

Quina és l’arma que portes per practicar 
l’exercici de la caça de becades amb gos de 
mostra? Una arma especial per a la becada.

Quina munició (no marca) fas servir? Pots 
dir el número de perdigó i grams? 34 gr 9 i 
8 de perdigó.

Has caçat becades a l’estranger? 
No he tingut l’oportunitat de caçar més enllà 
del País Basc i Galícia però m’encantaria poder 
experimentar en altres zones.

Has competit en alguna ocasió? T’agrada 
el format que es fa servir actualment? Sí, 
en tres ocasions al Campionat d’Espanya i 
des de fa uns anys ha millorat molt.

Creus que les reunions que es fan entre els 
clubs i associacions de becaders en l’àmbit 
europeu serveixen per alguna cosa? Jo 
crec que sí. Si més no perquè els caçadors 
siguem conscients de la manera que hem 
d’actuar per fer-ho sostenible i que aquest 
tipus de cacera pugui perdurar.

Quin és el nombre anual de captures de be-
cades que penses que és l’habitual i normal 
si es caça durant dues jornades a la setma-
na? Jo actualment estic respectant la quota 
i no en mato més de tres (tot i que és difícil 
fer les tres peces per dia).
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Ricard Buj Oller 
46 anys, Guardiola de Berguedà 
(Berguedà)

Des de quan caces becades? Per què? Les becades les vaig co-
mençar a caçar ara farà 16 o 18 anys… jejeje… per accident hem 
van oferir un gos perdiguer, i per culpa del meu cosí el Bansa 
hem vaig engrescar amb aquest apassionant món, primer amb 
la guatlla, la perdiu i així fins a conèixer la becada.

Amb quina raça de gossos caces becades? Continental o brità-
nic? Amb quants gossos caces? Gènere i edat dels gossos? Els 
teus assistents tenen pedigrí i estan censats? 
Caço amb gossos britànics (pòinters i ara començo amb setters) 
tot i que tinc molts bons records de caça amb un bretó. Com tot, 
cadascú té les seves preferències, amb això no vull dir que una 
raça sigui més bona que una altra.
Generalment caço amb 1 o 2 gossos, ja que considero que amb 
més, si no estan molt agermanats, és difícil controlar-los. 
Aquesta temporada, per raons de successió surto a caçar amb 3 
gossos: la Vella, el Tècnic i una cadelleta que estic ensinistrant. 
Però amb dos gossos caço molt còmode.
 
No tinc preferències a l’hora d’escollir sexe, actualment vaig 
amb 2 femelles (12 anys i 1 any) i 1 mascle (7 anys).
Tampoc no crec que el pedigrí sigui indispensable per caçar, els 
meus no en tenen. I clar que estan censats, ens obliguen a te-
nir-los així.

Quina és la qualitat o virtut indispensable que ha de tenir un 
bon gos becader? La virtut més important per a mi és la mos-
tra, que sigui ferma, que no vagi gaire llarg (pel tipus de bosc on 
caço) i obediència bàsica. 

Quins aparells o estris fas servir per caçar becades? Esque-
lla, GPS, cercapersones, cap…? He provat els GPS però prefe-
reixo l’esquella i el beeper (cercapersones).

Penses que s’hauria de restringir la caça de becades amb les 
noves tecnologies? Per què? La caça de la becada i la tecno-
logia són compatibles? Si dic que no, algú se’m tiraria a sobre 
però crec que si les noves tecnologies són el beeper i/o el GPS, 
puc dir que ajuden poc a caçar més nombre de becades, conside-
ro que solament ajuden a fer la caça més còmoda.
El GPS el descarto pel tipus de terreny que caço, que és molt 
tancat, amb molt sotabosc i bardisses i el beeper em permet sa-
ber quan s’ha d’actuar, en canvi el GPS em fa estar pendent tota 
l’estona de la pantalla. Ja et dic que depèn molt de les zones de 
caça de cadascú. A mi els gossos no em marxen molt lluny, i amb 
l’esquella els vaig seguint.

En quants vedats caces i amb quina freqüència?
En 3 vedats i surto entre 2 i 3 dies per setmana.

Aquests últims anys penses que hi ha hagut un decli-
vi o una disminució de becades en els vedats  on caces? 
Creus que hi ha més caçadors que cacen becades? Creus 
que és una qüestió relacionada amb la meteorologia? 
Sí que hi ha un declivi, probablement per la pressió de caça que 
es fa als països de nidació i en altres països que estan mancats 
de quotes. A Catalunya estem al destí final de la migració, aquí 
arriben autèntiques supervivents que han passat penúries me-
teorològiques i han sobreviscut als cànons de les escopetes de 
tot el nord i el centre d’Europa.
Un altre factor d’aquest declivi és el meteorològic, concreta-
ment el canvi climàtic.
Sí que hi ha més caçadors de becades, segurament vinguts de la 
caça de la perdiu que ara pràcticament ha desaparegut.

Caces  generalment sol o sempre amb companys?
Acompanyat. Per seguretat no aconsello anar a caçar sol; a més 
la becada és gaudeix més amb bons companys tot i que a vega-
des penso que més val anar sol que mal acompanyat (tinc sort 
d’anar ben acompanyat).

Què n’opines sobre l’evolució dels gossos que es veuen avui en 
dia caçant becades per Catalunya? T’agrada? M’apassionen 
els gossos de mostra i sí que veig bé l’evolució sobretot pel què 
fa a l’ensinistrament i la tècnica actual de caça.
La becada es deixa acostar molt pel gos i el caçador i això fa que 
tingui aquesta màgia que no té la perdiu, per això amb un gos de 
mostra ho vius de molt a prop i això fa que m’agradi tant.

“No crec que el pedigrí sigui
indispensable per caçar”

Becada Passió | Analitzem el perfil becader
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Quina és l’arma que portes per practicar l’exercici de la caça 
de becades amb gos de mostra?
Una superposta de 50 cm de canó, un d’ells estriat (per dispersar 
més la plomada) i l’altre llis amb polixoc de 4 estrelles.

Quina munició (no marca) fas servir? Pots dir el número de 
perdigó i grams? No he tingut mai manies amb la munició, ni 
pel tiro ni per la caça, faig servir diversos tipus de cartutxos. 9 
o 10 semimàgnum dispersant amb tac de feltre de 40 gr 9 de 36 
gr amb perdigó rodó i cúbic (no m’acaben de convèncer). 8 i 10 
barrejat de 36 gr.

Has caçat becades a l’estranger? On? Si no ho has pogut ex-
perimentar mai, t’agradaria provar-ho? No, no ho he fet mai 
i sí que m’agradaria; de fet, m’agrada caçar becades allà on sigui 
(riu).

Has competit en alguna ocasió? T’agrada el format que es fa 
servir actualment? No he competit mai, tot i que en un dels 
vedats on caço s’hi fa una competició anual.
 Sí que m’agrada el format que es fa servir; veus gossos d’altres 
comunitats i comparo l’estil que fan servir, però trobo a faltar 
més varietat en les races ja que cada cop més ens estem tancant 
amb els setters anglesos.

Creus que les reunions que es fan entre els clubs i associa-
cions de becaders en l’àmbit europeu serveixen per alguna 
cosa? Només conec el CCB ( Club de Cazadores de Becada). Els 
segueixo via Facebook i mitjançant algun company que n’és 
soci. Considero que fan molt bona feina i una gran tasca d’in-
vestigació d’aquesta misteriosa espècie.
Qui crec que hauria de fer més són els nostres mandataris polí-
tics en l’àmbit europeu; haurien d’unificar unes pautes de caça 
per a la becada a tot Europa.

Quin és el nombre anual de captures de becades que penses 
que és l’habitual i normal si es caça durant dues jornades a la 
setmana? Jo passo amb una mitjana de 23 a 25 becades per any, 
i les gaudeixo molt.

Com definiries un becader? No ho sé... un becader el veig di-
ferent a la resta de caçadors (permeteu-me l’expressió). És una 
caça en un medi dur i has d’estar sempre al costat del gos en el 
moment d’aixecar la peça, has de ser hàbil a l’hora de tirar i tenir 
una bona forma física per poder arribar a temps.
Un atleta de bosc que necessita un bon gos.
 
Un consell:
Gaudeix d’aquesta caça.
 
Nota: Voldria dedicar aquest text al millor becader que he co-
negut fins al moment que malauradament ens va deixar fa un 
any i mig, Jesús Rodríguez “el Rosli”, per totes les coses que em 
va ensenyar i els consells que em va transmetre per caçar les 
becades. Gràcies.
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La consulta 

Què és la processionària?
L’eruga processionària (Thaumatopoea pityocampa) és una pa-
pallona que actualment es presenta com una plaga molt estesa 
en els boscos i parcs de pins, llocs on és fàcilment visible per 
les característiques bosses que coronen les copes de la majo-
ria d’arbres. En els últims anys ha augmentat perillosament la 
seva presència als boscos, zona on les persones, els gossos caça-
dors i altres animals salvatges en pateixen les conseqüències.
Quan es troba en la seva fase d’eruga, s’alimenta de les fulles 
verdes dels arbres, cosa que la fa mereixedora d’una gran aten-
ció perquè arriba a comprometre seriosament la salut de les 
masses forestals. Al final de la tardor produeix les caracterís-
tiques bosses blanques que s’observen a les branques dels pins 
i durant les primeres setmanes d’hivern, baixa dels arbres per 
enterrar-se. Per baixar, s’organitza en autèntiques processons 
d’erugues. Les larves d’aquest insecte són molt sensibles al 
fred durant les primeres fases del seu desenvolupament. Per 
això, les temperatures excepcionalment càlides registrades a 
la tardor i l’inici de l’hivern del 2015, van afavorir que moltes 
més erugues del que és habitual sobrevisquessin. D’aquesta 
manera, moltes més erugues van arribar a l’estat en què la pro-
cessionària és especialment voraç, provocant una greu defolia-
ció en els arbres ja que els ha deixat en un aspecte lamentable.

En un principi aquests arbres no acaben de morir, ja que l’avi-
desa de la processionària només afecta les fulles verdes i és 
probable que les gemmes tancades brotin de nou aquesta pri-
mavera. Tot i així, sí que limita greument el seu creixement, i 
deixa els arbres en unes condicions molt vulnerables per a fer 
front a paràsits o altres pertorbacions. Aquesta debilitat es pot 
veure agreujada si els episodis massius de processionària es 
donen de manera recurrent i es van repetint en els anys combi-
nats amb períodes de sequera. En aquests casos, la supervivèn-
cia dels pins sí que es pot veure compromesa, provocant que el 
lamentable aspecte dels boscos no tingui marxa enrere.
Aquestes erugues tenen en la seva superfície corporal fins a 
500.000 pèls urticants cadascuna, els quals són molt volàtils. 
Amb una mica de vent o un suau contacte, es desprenen i po-
den causar greus reaccions tant a animals com persones.
De moment no hi ha registrat cap cas de mortaldat d’animals 
salvatges a causa de la processionària, tot i que caçadors de les 
zones més afectades d’enguany (Berguedà i Solsonès) han ob-
servat una disminució de la població de guineus (Vulpes vulpes).

Per Carla Bellera, CTFC, Clínica Veterinària SETELSIS, 
Raquel Castillo, SEFaS, Tres Torres Veterinaris.
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La consulta | Què és la processionària?

Els nivells de la plaga 
d’enguany de proces-
sionària són bastant 
preocupants, tant pel 
que fa a la salut dels 
nostres boscos com 
pel que pot arribar 
a afectar als nos-
tres gossos quan els 
traiem al bosc.

Com afecten els gossos?
Els gossos solen tenir contacte amb les 
erugues via oral o bé ocular, i en poca 
estona els provoca una reacció d’ur-
ticària intensa que ve acompanyada 
per una salivació excessiva, malestar, 
inflor de la llengua, dolor, algun vòmit 
i una conjuntivitis greu als ulls. En els 
casos on arriben a llepar-les o empas-
sar-se-les, s’observa a la llengua una 
lesió vermellosa que ràpidament evo-
luciona cap a un color morat o negre.

Què cal fer?
Si ens adonem que el nostre gos ha 
pogut tenir contacte amb una proces-
sionària, immediatament cal netejar la 
boca de l’animal amb un drap i aigua 
tèbia, per tal d’eliminar possibles res-
tes, ja que l’animal és incapaç d’escopir. 
Seguidament, el tractament mèdic s’ha 
de basar en una dosi de cortisona injec-
table per reduir la inflamació i evitar 
la progressió cap a un xoc anafilàctic, 
a més de donar antibiòtic, protectors 
gàstrics i dieta tova durant els tres dies 
següents.
En els casos on s’han produït lesions 
de la llengua, cal estar atent a la seva 
evolució, ja que freqüentment s’aca-
ba necrosant la zona que ha estat en 
contacte amb l’eruga i pot caure un 
fragment de llengua. També és habi-
tual veure que la glàndula salivar que 
hi ha sota la llengua s’infla fins a sortir 
pels costats i se la mosseguen. Els gos-
sos tenen risc de deshidratació perquè 
perden molta aigua amb la salivació i 
no tenen capacitat de moure la llengua 
per poder beure.
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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

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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La reserva

Carta a un “anticaça”

Benvolgut conciutadà,

T’escric aquesta carta amb la intenció d’establir un inici 
de contacte i diàleg que, segurament, primer serà una mica 
recelós però que desitjo de tot cor que en poc temps ens 
comencem a entendre.
Començo d’aquesta forma perquè considero que la millor 
manera d’arribar a bons enteniments és la conversa oberta 
i la comprensió mútua dels diferents punts de vista.
Sé perfectament, perquè et conec i sé com reacciones, que 
llegiràs aquestes línies amb un cert fàstic i amb una ganyo-
ta al rostre. Sé que no et convenceré i que després de llegir 
aquestes paraules llençaràs la carta a la primera paperera 
que trobis (recorda que el paper és reciclable i va al conte-
nidor blau!).
En la nostra societat, per sort, hi ha cabuda per a molts 
estils de vida. Gràcies als nostres pares i avis tenim una 
democràcia i unes normes socials que garanteixen la con-
vivència de totes les persones amb les seves diferents ma-
neres de viure i sentir. Hi ha drets i hi ha deures. Aquestes 
normes de convivència ens ajuden a mantenir una socie-
tat mínimament coherent i lliure. Ningú, en l’exercici dels 
seus drets, pot sotmetre els altres a la seva manera de pen-
sar i veure la vida. Tots tenim uns principis que, emparats 
en la legalitat, han de ser respectats per tota la resta.
Aquests principis generals de convivència suposo que els 
pots entendre i que hi estàs totalment d’acord. Bé, doncs 
ara parlem de la relació de les persones amb el medi que 
ens envolta. Ens aquest sentit, els drets i deures de les per-
sones són exactament igual en el medi urbà que en el rural 
i el natural. Hom pot gaudir del bens comuns, sempre que 
els respecti, de la mateixa manera que no podem fer un ús 
propi dels bens  privats. És senzill d’entendre, tu tens tot el 
dret a fer el que el plagui pels carrers de la teva ciutat sem-
pre que respectis els drets dels altres, però no pots fer mai 

Per Daniel Olivera (text i fotos)
Guarda de Reserva de caça
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Carta a un “anticaça”

el que et surti dels nassos a casa del teu veí. Si has captat 
el sentit d’aquestes paraules podràs entendre el que et vull 
comentar a continuació.
L’exercici de la caça és una activitat legal, regulada per una 
normativa i lligada a una legislació concreta. La caça es 
practica en terrenys privats concedits pels seus propietaris 
per a tal efecte, també en territori públic que pertany als 
Municipis o a la Generalitat de Catalunya.
Tan sols amb aquesta senzilla descripció ja n’hi hauria 
d’haver prou perquè tu, ciutadà que coneixes els teus drets 
i deures socials, acceptis que hi ha persones que tenen tot 
el dret a dur a terme la seva activitat cinegètica amb total 
llibertat en les zones destinades a aquesta finalitat.
En aquest sentit, queda ben palès que quan tu, ciutadà que 
coneixes els teus drets i deures socials, recrimines, ame-
naces, agredeixes i t’oposes al col·lectiu de caçadors estàs 
infringint la llei, estàs faltant al respecte a les persones i es-
tàs trepitjant els drets dels individus a gaudir de la seva lli-
bertat. És per aquesta raó que considero que tu, ciutadà que 
coneixes els teus drets i deures socials, ets un delinqüent. 
Però no t’esveris per les meves paraules, no vull que les mal 
interpretis. Tant sols desitjo que reflexionis sobre les teves 

conviccions. M’agradaria que la teva reacció fos positiva i 
poguéssim dialogar de persona a persona, sense recances 
ni prejudicis estèrils. M’agradaria que acceptessis la meva 
manera d’entendre la relació de l’home amb el medi, de la 
mateixa manera que jo puc entendre la teva.
Considera aquesta carta com una invitació a la reflexió i a 
l’enteniment entre persones de diferent manera de pensar 
i conviure amb l’entorn. Però no esperis que jo, ciutadà que 
conec perfectament els meus drets i deures socials, deixi 
d’exercir una activitat que m’apassiona, que és bàsica per 
a la conservació dels espais naturals i que ajuda a regular i 
conservar la vida animal que, precisament, és allò que tant 
t’agrada i que tant desconeixes. 
M’acomiado convençut que no entendràs aquest missatge. 
Però no podràs mai dir que no he fet tot el que he pogut per 
acostar-me a tu i proposar-te un intercanvi d’ideologies per 
poder conviure i gaudir de la natura plegats, sense disputes 
estúpides que no porten enlloc. Perquè, al cap i a la fi, tots 
som habitants del mateix territori.

Atentament,
Un caçador
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Caça Social

Un quart de segle treballant per a la caça, reunint propietaris, 
veïns, amics i promovent l’activitat cinegètica de forma exem-
plar per tot el terme de Navès i rodalia.
L’entitat, presidida per Jaume Argerich va celebrar aquest pas-
sat diumenge dia 3 d’abril la festa de final de temporada de la so-
cietat de caçadors de Navès, una festa que se celebra cada any i 
que consisteix en un dinar de germanor on regna a la taula una 
espectacular paella i carn de senglar a la brasa, a banda d’una 
mostra gastronòmica de cassoles de plats típics, elaborades per 
veïns i amics de la societat. Per celebrar aquests 25 anys d’acti-
vitat, es va oferir un pastís d’aniversari i cava per brindar per la 
caça a tots els assistents.
Enguany hi van assistir més de 150 persones. Cal destacar, com 
és habitual des de fa molts anys, la presència de mossèn Enric 
Bartrina; la presidenta honorífica de la societat de caçadors de 
Navès, M. Angels Clotet; el president de la Representació Terri-
torial de Federació de Caça a Lleida, el senyor Jaume Teixidó; el 
seu secretari tècnic, Ramon Mayench; l’Alcalde de Navès, Josep 
Maria Casafont; el president de la societat de caçadors espor-
tius de Llobera, Ramon Angrill; el president de la societat de 
caçadors de Solsona i comarca, Tomàs Magruda, i altres repre-
sentants de diverses societats veïnes.
Un cop acabat el dinar, el secretari de la societat de Navès, Josep 
M. Valeri, va iniciar el torn de reconeixements i parlaments a 
la mesa presidencial, amb una menció especial als socis i amics 
que ja no hi són. També es va fer una menció especial amb en-
trega de diplomes als socis fundadors de la societat així com als 

La societat de caçadors de Navès (Solsonès)
celebra el seu 25è aniversari
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joves socis que eren presents en el moment fundacional.
Els amics de la junta també van entregar a Argerich una placa 
de reconeixement. Per la seva banda, Ramon Mayench i Jaume 
Teixidó, en nom de la Representació Territorial de Federació de 
Caça a Lleida, van entregar una placa a Jaume Argerich i a la 
societat de caçadors de Navès, tot agraint el suport i la vocació 
per dur a terme una tasca continuada davant l’entitat, que l’han 
fet una societat exemplar i el mirall de moltes altres societats de 
caçadors.
En tots els parlaments, la caça va ésser denominador comú i es va 
coincidir a dir que cal promocionar i divulgar aquesta activitat a 
la resta de la societat, tot convidant-los a participar d’aquests ac-
tes tal com fa, des de fa 25 anys, la societat de caçadors de Navès.
L’acte commemoratiu es va celebrar a la sala polivalent de Navès 
i es va decorar amb mostres de taxidèrmia de diversos animals 
caçats pels mateixos socis i amb un cartell de l’aniversari i la ban-
dera de Sant Mamet, patró de la societat.
Entre les activitats previstes per celebrar l’aniversari cal destacar 
que el pròxim dia 7 de maig es farà la festa anual en honor a Sant 
Mamet, a l’ermita romànica de Sant Pere de Graudescales, que 
consistirà en una caminada, missa, cant dels goigs i un berenar.

Un quart de segle promovent la 
caça de manera exemplar.

Els inicis de les cassoles pels volts de l’any 94 al Pla de Busa. Missa en honor al patró de la societat, Sant Mamet.

Les primeres caceres del senglar de la societat.
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Entrevista
Societat de Caçadors de Navès
Entrevista
Societat de Caçadors de Navès

“Crec que el responsable dels danys 
de les espècies cinegètiques a l’agri-
cultura o en accidents de trànsit 
hauria de ser l’Administració”

Jaume Argerich (Torrecanuda) - President

El rècord de captures per temporada de senglar va ser l’any 
2012, amb 206 senglars abatuts.

Espècie Nom científic Mitjana
captures

Perdiu roja Alectoris rufa 75

Guatlla Coturnix coturnix 22

Tudó Columba palumbus 160

Colom roquer Columba livia 4

Tòrtora Streptopelia turtur 85

Garsa Pica pica 8

Becada Scolopax rusticola 18
Conill Oryctolagus cuniculus 6

Guineu Vulpes vulpes 5

Ànec coll verd Anas platyrhynchos 3

Becadell comú Gallinago gallinago 3

Porc senglar Sus scrofa 150

Isard Rupicapra pyrenaica 5

Daina Dama dama 5

Cabirol Capreolus capreolus 9
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Espècie Nom científic Mitjana
captures

Perdiu roja Alectoris rufa 75
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Colom roquer Columba livia 4

Tòrtora Streptopelia turtur 85

Garsa Pica pica 8

Becada Scolopax rusticola 18
Conill Oryctolagus cuniculus 6

Guineu Vulpes vulpes 5

Ànec coll verd Anas platyrhynchos 3

Becadell comú Gallinago gallinago 3

Porc senglar Sus scrofa 150

Isard Rupicapra pyrenaica 5

Daina Dama dama 5

Cabirol Capreolus capreolus 9
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iQUIOSC.cat

*App disponible per iPad/iPhone (iOS6 o superior) i Android (4.1 o superior)

Tot el que t’interessa, ho trobaràs a iQUIOSC.cat 
iQUIOSC.cat és el quiosc digital amb la més àmplia oferta de 
mitjans de comunicació en català. Diaris, revistes, premsa comarcal 
de pagament i gratuïta al teu abast a www.iquiosc.cat

Descarrega’t l’aplicació gratuïta* al teu mòbil o tauleta i emporta’t 
amb tu més de 200 publicacions per llegir quan vulguis i on vulguis.

Els mitjans del país Els mitjans del país t’ho posen fàcil, fes-te d’iQUIOSC.cat 

Caça social | Entrevista Societat de Caçadors de Navès

“Tenim la gran sort en aquesta socie-
tat que comptem amb el suport de 
moltes dones”



53Cinegeticat

iQUIOSC.cat

*App disponible per iPad/iPhone (iOS6 o superior) i Android (4.1 o superior)

Tot el que t’interessa, ho trobaràs a iQUIOSC.cat 
iQUIOSC.cat és el quiosc digital amb la més àmplia oferta de 
mitjans de comunicació en català. Diaris, revistes, premsa comarcal 
de pagament i gratuïta al teu abast a www.iquiosc.cat

Descarrega’t l’aplicació gratuïta* al teu mòbil o tauleta i emporta’t 
amb tu més de 200 publicacions per llegir quan vulguis i on vulguis.

Els mitjans del país Els mitjans del país t’ho posen fàcil, fes-te d’iQUIOSC.cat 
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Jordi Morató,
altra vegada
Campió d’Espanya!

Què fem amb
la carn de caça?

El senglar urbà
Situació de la
perdiu roja
a Catalunya

Ara també pots adquirir la revista 
CINEGETICAT en versió digital.

Ens trobaràs a iQUIOSC.cat per 
només 3,99 € l’edició o 24,99 €/any
(7 edicions).
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Recepta
Preparació

Netegem el llom de senglar i el filetegem com 
si fos per fer uns llibrets de llom. El dipositem 
en una safata, el cobrim de llet i el deixem re-
posar una nit al refrigerador.

Tractarem el senglar d’una manera diferent, com si fos un porc 
blanc. La recepta en qüestió la vaig provar per primera vegada 
en una finca a Toledo i em va sorprendre el resultat. No vaig 
dubtar a preguntar a la cuinera com era elaborada.

El marinat en llet actua rebaixant la fortor i ablanint la 
carn d’una manera excel·lent. Recomanem fer servir carns 
d’animals joves.

Escalopines  de senglar amb salsa 
tàrtara i buquet d’amanides

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

Ingredients
1 llom de senglar
Llet
Sal
Pebre
2 ous 
Farina 
Pa ratllat
Oli 
150 g de maionesa
30 g de tàperes
30 d’alcaparrones (taperots)
Cibulets
Salsa Perrins
120 g de variat d’amanides
2 endívies

Racó
Gourmet
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Escorrem les escalopines i les eixuguem amb 
paper de cuina.

Preparem la salsa tàrtara picant les tàperes, 
els taperots i els cibulets. Ho barregem amb la 
maionesa i hi afegim un raget de salsa
Perrins. Ho reservem a la nevera.

Empanem les escalopines passant-les per fa-
rina, ou i pa ratllat prèviament salades i em-
pebrades.

Les fregim amb oli abundant i ben calent fins 
que estiguin ben rosses i les reservem calentes 
sobre un paper absorbent.

Amanim i decorem el variat d’amanides 
i les endívies en un bol ben bonic. 

Presentem les escalopines amb el bol
d’amanides i la salsa al costat.
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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
Tél. +(34) 93 7907971
vendes@tinyloc.com GPS + Ràdio Tracking 

OFERTA 6x5

Paga’n 5 i 

emporta
-te’n 6

en equips GPS

fins esgotar existències

Nova 
Actualització 2014

Eina per a l’anàlisi del 
rendiment dels gossos 

després de la jornada de 
caça (datalogger PC)


