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Editorial

Mentre escric aquest editorial, plou. Plou i ho fa molt ben fet, 
com plovia abans, fa molt temps. I això és una molt bona notí-
cia. L’aigua, com diuen allà al Delta, és vida! Els boscos necessi-
ten aigua i els animals també, feia massa temps que estàvem en 
un cicle d’escalfament i sequera i això distorsionava la mateixa 
natura fins al punt que moltes migratòries canviaven els seus 
destins o, fins i tot, les èpoques de viatge. Aquesta pluja no ho 
arreglarà tot, però sí que és un bri d’esperança per tornar a can-
viar el cicle i tenir una meteorologia, si més no, més equilibrada 
i menys extrema.

Com tot en la vida, però, el que per una banda és bo, per l’altra 
no ho és tant. Ho dic perquè aquesta bona pluja segurament 
oferirà una excel·lent temporada de bolets i això farà que, un 
any més, el bosc s’ompli de persones, cotxes, autobusos i gossos 
que transitaran sense cap mirament per dins les batudes del 
senglar. Fa temps que es reclama un decret de regulació d’accés 
al medi natural que contempli tots els aprofitaments, activitats 
i recursos que ofereix (bolets, suro, fusta, pinyes, fruits, herbes 
aromàtiques i medicinals, tòfones, caça, biomassa, senderisme, 
excursionisme, muntanyisme, escalada, 4x4, trial, bici, turis-
me...), però de moment només hi ha regulats els “paganinis” de 
torn, és a dir, els caçadors, els “rematants” forestals i una mica 
els tofonaires. La resta conviuen en un buit legal que segons el 
sentit comú de l’usuari pot ser compatible o totalment incom-
patible.

Per posar un exemple, l’altre dia en una batuda senyalitzada als 
camins principals (perquè si haguéssim de senyalitzar tots els 
camins que hi ha en un bosc seria impossible), estava fent el pas 
quan, de sobte, em vaig trobar un gos que no era de cap gosser 
de la colla, que empaitava una cria de cabirol i, darrere seu, un 
pare desesperat cridant-lo i la seva filla amb la bossa plena de 
pinyes perquè de bolets no n’hi havia ni un, plorant perquè el 
gos no venia. Resultat: un dia de cacera perdut i rodejat de rucs. 
I això, cada cop esdevé més sovint, perquè no hi ha cap mena 
de regulació. Passa el mateix amb els cotxes aparcats a les en-

trades dels camins o dels camps, bosses plenes de restes de l’es-
morzar penjades en un pi (suposo que pensant que el servei de 
recollida de deixalles passa a quarts d’onze), gossos deslligats 
que campen per lliure, episodis de vaques assassines, intoxica-
cions per ingestió de bolets que s’agafen sense tenir ni idea de 
què són, boscos llaurats amb rasclets com si hi hagués passat 
un ramat de senglars, corriols esmolats per les motos i bicicle-
tes de muntanya, fils per tancar el bestiar trencats, gent perdu-
da pel bosc... En fi, mil i una històries!

En el millor dels casos, quan es comenten aquestes situacions 
amb les persones responsables dels “actes”, acoten el cap i reco-
neixen els errors comesos, però en molts d’altres, et trobes amb 
persones que encara es pensen que “el bosc és de tots” i et vé-
nen a donar lliçons de boy scout! Amb aquest panorama, queda 
claríssim que l’accés al medi natural requereix una regulació i, 
el que és més important, educació ambiental i respecte des de 
la base. Però és clar, per arribar aquí aniria bé que els docents 
no fossin “ecotalibans del capità enciam”, perdoneu l’expres-
sió però és perquè m’entengueu...! No vull pas dir que tots ho 
siguin, però n’hi ha!

Per acabar, vull felicitar totes les persones que el passat 1 d’oc-
tubre van assistir a la manifestació ocellaire celebrada a Barce-
lona. Considero que va estar bé, però m’agradaria veure els re-
sultats ben aviat, així com veure també el nou replantejament 
cinegètic que pretén fer la Generalitat i la nova llei de caça que 
tant s’ha anunciat.

Bons bolets i bona caça!

Eduard Melero
Director

Recordeu que podeu enviar les cartes al director al correu: 
cinegeticat@cinegeticat.cat
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Caça news
Manifestació ocellaire

El dia 1 d’octubre es va celebrar a Barcelona una manifestació 
per reivindicar que l’Administració de la Generalitat no per-
metrà caçar fringíl·lids enguany.

Segons l’article d’ENDECA publicat a la revista núm. 15 de 
Cinegeticat: “A Catalunya l’activitat de captura d’ocells frin-
gíl·lids del medi natural per a la seva tinença en captivitat, 
amb la finalitat d’ensinistrament per al cant, forma part d’una 
tradició fortament arrelada a l’entorn dels ocellaires...”

L’article fa una anàlisi exhaustiva del marc normatiu que 
afecta l’activitat ocellaire i conclou que s’està complint amb la 
legislació actual quant a:

_Es tracta d’una captura excepcional.

_S’està explorant, al Centre de Fauna de Vallcalent, a Lleida, la 
cria en captivitat, en col·laboració amb els tècnics de la DG i de 
l’ICO. Els resultats no són optimistes.

_Es respecta el concepte de “petites quantitats”.

_Només es fan servir mitjans selectius i no massius, tot i que 
les regions que ens envolten fan servir altres mitjans tradicio-
nals, i es consideren, no en la matèria primera, però sí en el 
sistema, com a selectius i no massius.

_Es regulen les espècies objecte de captura, els mitjans de 
captura, les circumstàncies de lloc i temps, les persones que 
podran fer la captura i les condicions que han de complir, així 
com l’autoritat encarregada de vetllar per al seu compliment.

_Per últim, s’estableix un control exhaustiu de les autoritza-
cions, sistemes i captures, a través d’una base de dades del 
personal tècnic de la DG i dels agents de l’autoritat com ara els 
Cossos d’Agents Rurals, de Mossos d’Esquadra i del SEPRONA 
de la Guàrdia Civil. S’ha informat, a més, puntualment a la UE 
d’aquestes actuacions.

Podem, doncs, concloure que la decisió del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya no té 
una base sòlida, ni legal ni tècnica.

En aquest sentit la Federació Catalana de Caça, a clamor de 
les societats ocellaires de Catalunya, va convocat l’exitosa ma-
nifestació, que va posar de manifest que el col·lectiu ocellaire 
està més viu que mai i va poder expressar el malestar que fa 
anys que arrossega la seva activitat, que ha patit restriccions 
any rere any. La manifestació va ser àmpliament concorreguda 
i hi van assistir ocellaires de tot Catalunya i caçadors que els 
va donar suport. En acabar la manifestació, el president de la 
Federació Catalana de Caça, Sergio Sánchez, va llegir un mani-
fest a tots els presents per reivindicar la continuïtat d’aquesta 
tradicional afició.
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Tàrrega. Capital cinegètica.

Llobera obre una batuda al públic

Un any més, i amb més força que mai, la Fira del Caçador Ciu-
tat de Tàrrega, aplega milers de visitants i es consolida com 
una fira de caràcter multitudinari.
La constant divulgació dels beneficis ecològics que aporta 
l’activitat cinegètica feta en les passades edicions de la fira i 
en concordança amb els valors que transmet la revista de caça 
de Catalunya, Cinegeticat, ha servit perquè la societat “no 
caçadora” que visita la fira, s’emporti una percepció més real i 
positiva del que representa l’activitat cinegètica a Catalunya.
En aquest mateix sentit, la Directora General de Forest, Mont-
serrat Barniol, ha expressat en el discurs d’inauguració de la 
fira, la voluntat de crear un diàleg fluid entre tots els agents 
implicats, caçadors, societat, pagesia i Administració.
L’alcaldessa de Tàrrega, Rosa M. Perelló, insisteix a remarcar 
els beneficis del potencial turístic que aporta l’activitat cine-
gètica al territori.
La iniciativa estrella de la Fira, que ha dut a terme la So-
cietat de Caçadors de Tàrrega conjuntament amb l’arquer 
i autor de molts llibres de caça amb arc, Javier Sintes i An-
tonio Rebollo, que va encendre el peveter amb la fletxa als 
jocs olímpics de 1992 a Barcelona, ha estat la presentació de 
la candidatura perquè la UNESCO reconegui l’arc i la fletxa 
com a Patrimoni de la Humanitat.
La fira el memorial Felip Robinat, ha comtat amb més 
d’un centenar d’expositors d’estris i roba de caça, vehicles 
i remolcs, alimentació i productes de proximitat, granges 
i criadors cinegètics, ganiveteria, premsa especialitzada,  
artistes,… també s’ha celebrat el Sant Hubert, el torneig 
d’Arc Trap, el nou memorial Ramon Mayench, l’exhibició de 
falconeria, l’espectacle eqüestre, la demostració àrea amb 
avioneta i els concursos de bellesa i obediència canina amb 
més de 300 participants.

Els dissabte passat dia 1 d’oc-
tubre, la Societat de caçadors 
de Llobera (Solsonès) dins 
el marc de la XIII Fira de 
l’Empelt (fira de mostra de 
productes artesans, oficis, 
antiguitats, eines de camp, 
herbes medicinals, bolets, pa, 
maquinària,exposicions…) 
va organitzar una batuda del 
senglar oberta a tothom per 
poder viure de primera mà 
com s’organitza i es desenvo-
lupa una cacera.
 

Montserrat Barniol a la inauguració de la Fira 2016.

Ambient de fira.

Autor: Fotografia Resol - Grup de caçadors a la Fira de l’Empelt 2016.
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Caça news | Llobera

A la cacera varen participar uns 50 caçadors/es de la mateixa 
societat i societats veïnes i 10 observadors equipats amb ar-
milles reflectants, que es van col·locar aleatòriament al costat 
d’algun caçador per ficar-se millor en el paper i viure la caça en 
primera persona.
La cacera va començar a les tres de la tarda i les diferents ar-
mades anaven ocupant les parades cobrint en total una su-
perfície d’unes 600 hectàrees. La bona entesa entre caçadors, 
Ajuntament i propietaris va permetre poder tallar els camins 
on es desenvolupava l’acció per poder caçar amb més segure-
tat i èxit als mateixos camins.
A la cacera hi van participar 6 gossers amb les seves canilles 
de gossos per poder batre tot el terreny. Dels 20 senglars vis-
tos durant la cacera entre les diferents parades, se’n van po-
der caçar 7 i la sorpresa de la jornada va ser l’abatiment d’un 
senglar albí, un exemplar molt poc corrent als boscos cata-
lans, tot i que de tant en tant se n’albira algun.
Pels volts de les 6 de la tarda, el cap de colla va donar l’ordre 
de retirada, llavors els gossers i els seus ajudants van anar a 
buscar, amb l’ajuda dels aparells gps, els gossos que encara 
empaitaven els senglars escapats. Mentrestant, la resta de 
caçadors carregaven els senglars morts i els portaven a la sala 
de la Societat per poder-los escorxar.
Ja tot recollit, i sense cap incidència a destacar, es va fer un 
sopar de germanor on es va continuar parlant de caça i es va 
anunciar que l’any vinent, vist l’èxit assolit i la bona harmonia 
entre els caçadors, observadors i resta de participants es tor-
naria a repetir la cacera.

Senglar albí caçat pel Joan a Llobera.

Recollint els gossos.



 
PIRINEOS Noves experiències

i una caça excel·lent

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

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

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

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

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

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

Grans trofeus de cabra hispànica

Batudes de senglar

“Ojeos” de perdiu. 

Contacte :  David Cas i l las
|  653221306 |

davidcas i l lassunyer@gmai l .com

EN
LOS CAZA

BATUDA DE SENGLAR
A L'ARAGÓ
per només 60€/cacera.

Reserva la teva plaça.
Gran densitat de senglars
en un entorn espectacular.

DATES
28 de gener de 2017
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Aliment complet per a gossos,
manteniment i Alta energia.
Tramesa a domicili i comandes: 685 652 334
Punt de venda i recollida:
Can Viñas de Llagostera, C/ Camprodón, 12.
17240 Llagostera. Tel. 972 830 074
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practica un ampli ventall de possibilitats que sovint es mouen 
dins la il·legalitat de la normativa vigent o que es poden consi-
derar alegals. Els casos més freqüents són per exemple regalar 
la carn de caça a amics o veïns del poble, vendre-la a particulars 
o a empreses relacionades amb la restauració, llençar la carn als 
contenidors de brossa urbana, donar la carn als gossos de caça o 
altres possibilitats.

El consumidor alhora es pregunta:  Ha estat analitzada la carn 
que consumeixo? Qui m’ho assegura? Qui se’n fa responsable? 
On ho puc consultar?
És ben cert que en el cas del senglar, espècie cinegètica de caça 
major més abundant i de la qual se n’obté un major nombre de 
captures (90% respecte al total de captures de caça major), la ma-
joria de caçadors realitzen anàlisis de carn per assegurar-se que 
no conté malalties com ara la triquina. Tot i així, no s’ha establert 
un protocol de traçabilitat en la trajectòria del producte carni, de 
tal manera que és habitual confiar en la persona que t’ha venut o 
regalat la carn. Tan sols els establiments de manipulació de carn 
de caça han establert els seus propis processos de traçabilitat a 
l’hora d’analitzar i vendre-la. 
Aquest article no pretén ser la solució al problema ni una de-
claració d’intencions, sinó que posa sobre la taula un seguit de 
qüestions que sovint generen debat, discrepàncies i dubtes en la 

Aquestes i moltes d’altres preguntes són les que ens fem quan 
comencem a parlar de la gestió dels productes carnis provinents 
d’activitats cinegètiques. 

Puc consumir carn de caça de forma segura? És correcte l’auto-
consum d’aquests productes? És correcte comprar carn de caça 
directament al caçador? I si me la regalen? 
Si sou persones relacionades amb el sector cinegètic, especial-
ment en el cas de la caça major, sabreu que habitualment la traça-
bilitat de la carn de caça és posada en dubte i això sovint en di-
ficulta la gestió. Per una banda, hi ha qui de forma correcta ven 
els animals capturats a establiments de manipulació de carn de 
caça, els quals s’encarreguen de distribuir-la majoritàriament a 
altres països de la UE. 
Per altra banda, hi ha qui prefereix autoconsumir-la en l’àmbit 
particular. No obstant això, entremig dels uns i dels altres s’hi 

No s’ha establert un protocol de 
traçabilitat en la trajectòria del 
producte carni a nivell particular.

Per Berta Pericas
Enginyera Forestal
Redacció de PTGMF i plans
tècnics cinegètics.
bertapuch@gmail.com
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gestió dels animals procedents de la caça. Tot i això, sempre és 
interessant conèixer la normativa que regula aquestes qüestions 
per tal que els encarregats de posar aquests productes al mercat 
puguin actuar de la millor manera possible. 
És per aquest motiu que vull fer menció al Reglament europeu a 
partir del qual cal legislar en l’àmbit estatal, i més detalladament 

l’autonòmic, i fer una petita selecció d’aquells punts relacionats 
amb els productes carnis cinegètics que considero que són im-
portants per a tots aquells que ens hi sentim directament o indi-

rectament implicats:
- Segons el Reglament (CE) núm. 853/2004 del Parlament Euro-
peu i del Consell, de 29 d’abril del 2004, en el qual s’estableixen 
les normes específiques d’higiene dels aliments d’origen animal,  
per garantir una correcta inspecció de la caça silvestre posada al 
mercat de la Comunitat1 , els cossos dels animals caçats i les se-

ves vísceres han de ser presentades a un establiment de mani-
pulació de caça per ser sotmesos a una inspecció post mortem 
oficial. 

Si s’ha de treure el més aviat possible l’estómac
i els intestins, què n’ha de fer el caçador?
Quina seria la gestió correcta?

1 Cal recórrer al document reglamentari complet i original per tal d’interpretar millor els punts citats.
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Això no obstant, i amb la fi-
nalitat de preservar determi-
nades tradicions cinegètiques 
sense menyscabar la innocuï-
tat dels aliments, convé pre-
veure una formació diferent 
als caçadors que posin en el 
mercat animals de caça sil-
vestre destinada al consum 
humà. D’aquesta manera, els 
caçadors poden dur a terme 
un primer examen de la caça 
silvestre sobre el terreny. 

En aquestes circumstàncies, 
no és necessari exigir als caça-
dors amb formació l’entrega 
de totes les vísceres a l’establi-
ment de manipulació de caça 
per a un examen post mortem 
si, quan duguin a terme dit 
examen inicial, no observen 
perills o anomalies. Malgrat 
d’això, els Estats membres 
han de poder establir les nor-
mes més estrictes dins del seu  
territori per tenir en compte 
riscos específics. 

- És suficient si una sola per-
sona d’una partida de caça té 
els coneixements explicats. 
Aquesta persona serà anome-
nada “Persona amb formació”. 
Els caçadors hauran de presen-
tar les peces de caça que vul-

guin posar al mercat a aquesta 
persona amb formació un cop 
finalitzada la cacera. 

- Així doncs, el Reglament es-
tableix que aquells caçadors 
que capturin animals de caça 
silvestre amb la intenció de 
posar-los al mercat per al con-
sum humà hauran de tenir un 
coneixement suficient de la 
patologia de la caça silvestre, 
així com de la producció i ma-
nipulació de la caça silvestre 
i la seva carn per tal de poder 
sotmetre-la a un primer exa-
men sobre el terreny. 

- En el capítol de manipulació 
de caça major silvestre, el Re-
glament menciona que, un cop 
mort l’animal de caça major, 
es procedirà al més aviat pos-
sible a l’extracció de l’estómac 
i dels intestins i, si fos neces-
sari, al sagnat de l’animal.

- La persona amb formació efec-
tuarà un examen del cos i, en el 
seu cas, de les vísceres extretes, 
per observar possibles carac-
terístiques que indiquin que la 
carn presenta un risc sanitari. 
Aquest examen caldrà realit-
zar-lo al més aviat possible des-
prés d’haver capturat l’animal. 
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- Aquest animal només podrà ser posat al mercat si es trans-
porta a un establiment de manipulació de carn de caça al 
més aviat possible, després d’haver dut a terme l’examen 
mencionat. Les vísceres dels animals s’han de transportar 
conjuntament amb els animals i adequadament identifica-
des per saber a quin individu corresponen. 

- El reglament puntualitza que, si durant l’examen no s’han 
detectat característiques anòmales ni s’ha observat un com-
portament anòmal de l’animal abans d’abatre’l, així com si 
tampoc hi ha sospites de contaminació ambiental, la perso-
na amb formació haurà de fixar al cos de l’animal una de-
claració numerada  en la qual consti aquesta informació, 
acompanyada de la data, hora i lloc de la mort de l’animal. 

En aquestes circumstàncies no serà necessari que el cos de 
l’animal vagi acompanyat del cap ni de les vísceres, excepte 
les de les espècies propenses a la triquinosi. En aquest cas, és 
a dir en el cas del senglar, el cos haurà d’anar sempre acom-
panyat del cap (amb excepció dels ullals) i del diafragma. 

Per a qualsevol altra circumstància, el cos de l’animal haurà 
d’anar acompanyat del cap (excepte ullals, banyes i astes) i 
totes les vísceres amb excepció de l’estómac i dels intestins. 
També serà així en els casos concrets en què no hi hagi cap 
persona amb formació que pugui efectuar l’examen mencio-
nat. 

- Els caçadors, a part d’aquests requisits, hauran de complir 
aquells altres que estableixi l’estat membre en què tingui 
lloc la cacera, sobretot per poder dur a terme un control i 
supervisió de determinats residus. 

- La persona amb formació que hagi realitzat l’examen haurà 
d’informar l’autoritat competent  de les característiques irre-
gulars, el comportament anòmal o la sospita de contaminació 
ambiental que hagin impedit expedir una declaració favorable. 

- Altres consideracions que el Reglament estableix són 
l’obligació de refrigerar la peça de caça dins un termini de 
temps raonable després de la mort de l’animal. L’animal ha 

d’arribar a una temperatura no superior a 7ºC en totes les 
parts. En tot cas, no serà necessària la refrigeració si les 
condicions climàtiques ho permeten. 

- Per acabar, el Reglament també estableix que la carn anirà 
destinada a l’establiment de manipulació de carn de caça i 
s’evitarà l’apilament de les peces. 

A contraposar al Reglament hi ha la realitat dels fets, la 
dificultat en la gestió i la voluntat dels caçadors de posar 
al mercat el producte carni cinegètic. D’ells en dependrà la 
correcta traçabilitat del producte i l’aplicabilitat de la nor-
mativa dintre de les seves possibilitats, ja que és fonamen-
tal recordar que duen a terme una activitat d’oci i per tant 
voluntària, de la qual generalment no se n’obté benefici si 
no genera despesa econòmica directa. Per tant, caldrà legis-
lar d’acord amb les pràctiques habituals o assumibles pel 
col·lectiu de caçadors. 

En pròximes edicions de Cinegeticat, i vista l’expectativa, es 
tractaran amb més detalls alguns dels temes exposats per 
tal de poder completar la informació presentada. 

La Generalitat ofereix cur-
sos de sanitat i higiene de 
carn silvestre de caça.
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Zoonosis transmeses 
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Aproximadament el 60% 
de les malalties que afecten 
les persones són comparti-
des amb els animals.

Les zoonosis són un grup de malalties 
que poden ser transmeses de forma na-
tural entre els animals i les persones. Es 
tracta d’una definició àmplia i, per tant, 
engloba diverses malalties infeccioses 
d’origen molt divers que poden ser causa-
des per virus, bacteris, paràsits o fongs. 
Aproximadament el 60% de les malalties 
que afecten les persones són comparti-
des amb els animals i arriben a ser fins el 
75% de les malalties emergents, definides 
com a malalties de nova aparició o que 
augmenten considerablement el seu grau 
d’incidència o de distribució (Jones i col., 
2008; King, 2004). La transmissió a les 
persones es pot donar tant per contacte 
directe amb els animals com indirecte, a 
través de derivats (com ara els aliments), 
a través de vectors (mosquits o paparres) 
o per l’ambient. Aquestes malalties són, 
per tant, de més importància en aquells 
col·lectius de persones que tenen un con-
tacte més proper amb animals. Entre 
ells, cal destacar els caçadors a causa de 
la pròpia activitat cinegètica i a la poste-
rior manipulació de la carn de caça. 
El propòsit d’aquest article és informar 
sobre l’existència de les malalties zoonò-
tiques més importants que es poden ad-
quirir a través de la caça a Catalunya. El 
coneixement d’aquests riscs sanitaris ha 
de servir per a una praxi responsable de 
l’activitat cinegètica per tal d’evitar el 
contagi, en la mesura que sigui possible, 
i donar a conèixer la necessitat del segui-
ment sanitari de les malalties infeccio-
ses. No es pretén, doncs, que els lectors 
puguin diagnosticar les malalties, i és 
imprescindible l’atenció per part del per-
sonal sanitari en cas de sospita de patir 
alguna d’aquestes malalties.

Importància en la salut pública
És evident que les principals preocupa-
cions de salut que tenim a Catalunya 
estan més relacionades amb l’estil de 
vida i els hàbits, com poden ser els pro-
blemes cardiovasculars, que no pas amb 
malalties que podem adquirir de mane-
ra circumstancial. No obstant això, les 
malalties infeccioses poden arribar a ser 

molt greus i entre elles les zoonosis tenen 
molta rellevància. A més, la incidència 
de les zoonosis en general estan infra-
valorades perquè algunes d’aquestes 
malalties són autolimitants i el tracta-
ment simptomàtic que es du a terme als 
centres de salut, tot i ser efectiu en molts 
casos, fa que passin desapercebudes. Per 
altra banda, generalment produeixen 
símptomes molt poc específics (episodis 
de vòmits, diarrees, pneumònies, etc.) i 
en ocasions no s’arriben a diagnosticar  
correctament. Tot plegat, fa difícil 
conèixer la incidència real d’algunes 
d’aquestes malalties, que se suposa bas-
tant superior als casos coneguts. 

El paper de la fauna salvatge
La fauna salvatge és una font de trans-
missió de malalties a les persones im-
portant a tot el món. Pot actuar com a 
espècies reservori de la malaltia o sim-
plement com a transmissora de malalties 
del bestiar domèstic que els ha contagiat 
(King, 2004). En països on la biodiversitat 
d’espècies animals és molt elevada, com 
als tròpics, poden ser a més origen de 
malalties emergents greus. Un cas recent 
que ha rebut molta cobertura mediàtica 
ha sigut el brot d’Ebola del 2014 que ha 
afectat principalment els països de l’oest 
d’Àfrica. Altres exemples similars ha 

estat el brot de la síndrome respiratòria 
aguda severa (SARS) el 2002 a l’Àsia o els 
virus Nipah i Hendra que han causat di-
versos brots en humans al sud-est Asià-
tic, l’Índia i Austràlia des del 1994. En tots 
aquests casos l’origen dels virus prové 
dels animals salvatges i de moment no es 
coneix cura, per la qual cosa provoquen 
una mortalitat molt alta en les persones. 

Fig. 1. Algunes pràctiques molt comunes entre caça-
dors, com no utilitzar guants durant el pelat i la 
obtenció de la carn, fan augmentar les probabilitats 
d’adquirir malalties. En aquest cas, la utilització de 
guants és una mesura molt senzilla que pot preve-
nir de patir una zoonosis. 

Per sort a Catalunya el paper de la fau-
na salvatge com a font de malalties és 
de menys importància atès que en gene-
ral les zoonosis que tenim aquí són de  
menys gravetat. Tot i així, és important 
ser conscient que hi ha un risc real de 
contagi i que en alguns casos pot com-
portar problemes de salut greus i/o  
lesions irreversibles.  
Des del 2012, amb el Pla Nacional de Vigi-
lància Sanitària de la Fauna Salvatge es 
fa el seguiment anual d’algunes malal-
ties que poden tenir un potencial zoonò-
tic, com la tuberculosi o la brucel·losi. 
Aquest seguiment és necessari tant per 
detectar possibles perills per a la viabi-
litat de les poblacions de fauna salvatge 
com per valorar el risc de transmissió de 
malalties a les persones i al bestiar que 
pugui estar-hi en contacte. Malaurada-
ment, no totes les malalties amb poten-
cial zoonòtic hi són incloses i en molts 
casos manquen estudis per a conèixer 
la seva freqüència i la importància de la 
fauna salvatge. 

Hi ha cada cop més o menys zoonosis?
Tant els canvis socioeconòmics que s’es-
tan produint en els darrers anys, que 
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La fauna salvatge és una font de 
transmissió de malalties a les per-
sones important a tot el món.

Fig. 2. Imatge ampliada d’una triquina enquistada entre les fibres musculars d’un porc senglar. 

condicionen l’ús de l’entorn i els valors envers a les espècies ani-
mals, com l’absència de depredadors o fins i tot el canvi climà-
tic tenen influència en els ecosistemes, en les abundàncies de 
les diferents espècies animals i finalment en la dinàmica de les 
malalties infeccioses. Per tant, es fa necessari el seguiment con-
tinuat en el temps dels agents infecciosos més rellevants.
La tendència de les zoonosis en la fauna és molt diversa a cau-
sa de la pròpia diferència en els seus cicles naturals. Per una 
banda, algunes malalties han disminuït molt pels esforços de 
control en el bestiar domèstic que actuava com a reservori i, 
per l’altra, algunes malalties han augmentat a causa de l’incre-
ment de les densitats d’ungulats salvatges en els darrers anys. 
Aquest augment d’ungulats salvatges no només pot fer créixer 
el nombre d’animals infectats sinó també les interaccions amb 
les persones i el conseqüent risc de transmissió de malalties. En 
aquest sentit, cal destacar la situació preocupant (des del punt 
de vista sanitari, al menys) d’habituació dels porcs senglars als 
entorns urbans, especialment al Barcelonès (Castillo i col., 2015). 
Altres zoonosis són en canvi transmeses per mosquits o per aus 
migratòries infectades i el seu risc d’aparició depèn de l’arriba-
da d’aquests animals amb el patogen. En aquest cas, són preo-
cupants algunes malalties que són presents a Europa o en zones 
properes geogràficament, com el virus de West Nile o Influen-
za. Alguns d’aquests virus ja han provocat brots de malaltia en 
persones a Espanya i s’han trobat evidències de circulació del 
virus a Catalunya. Per tant, tot i no ser presents de forma cons-
tant a Catalunya, hi ha un risc més o menys continu d’aparició.

Les zoonosis més importants en les espècies cinegètiques
En aquest apartat volem esmentar algunes de les malalties 
zoonòtiques que poden tenir un major risc de transmissió en 
l’entorn de la caça. La llista és més llarga i hem hagut de fer una 
selecció en funció de la presència actual dels agents infecciosos 
a Catalunya o Espanya i l’impacte potencial en la salut pública. 

Triquinosi
Aquesta malaltia està causada pels paràsits Trichinella spiralis, 
T. britovi i T. pseudospiralis a Catalunya (Lavín i col., 2015). Es 
tracta d’una zoonosi que s’adquireix mitjançant el consum de 
carn crua o poc feta d’animals infectats. A causa dels hàbits 
omnívors, el porc senglar és pràcticament l’única espècie cine-
gètica que pot transmetre aquest paràsit a les persones. 
Les triquines es troben entre les fibres musculars de la carn i 
no són visibles a ull nu (Fig.2). Un cop ingerit, el paràsit es re-
produeix als intestins i posteriorment s’enquista en els diver-
sos músculs del cos durant períodes de temps molt llargs. Les 
conseqüències de la parasitosi depenen molt de la quantitat de 
paràsits ingerits, l’edat de la persona afectada i altres factors, i 
poden anar des de dolors musculars crònics fins a la mort. La 
incidència en persones a Catalunya és baixa; hi pot haver uns 
pocs casos, depenent de l’any, la majoria associats al consum 
d’embotits o carns poc fetes de porc senglar. Recentment, el 
2014,  es va produir un brot en restaurants a Bèlgica que va afec-
tar 14 persones a causa del consum d’embotit de carn de senglar 
procedent de la província de Girona. El paràsit és sensible a la 
congelació si es manté a -15°C durant més de tres setmanes (si el 
gruix de la peça és de menys de 15 cm) o si la temperatura de la 
carn supera els 77°C durant més de 30 minuts durant el cuinat 
(Lavín i col., 2015). A Catalunya i a la resta de l’Estat espanyol 
és obligatori el control de triquina en els senglars que són des-
tinats al consum humà comercialitzat. No obstant això, reco-
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manem que el control veterinari també 
es faci per a l’autoconsum, independent-
ment si es congela o si es cuina la carn, 
per les repercussions greus que pot tenir 
aquests paràsits en la salut. Recentment 
s’ha començat a recopilar dades sobre la 
presència de triquines en senglars a Ca-
talunya i sembla que hi ha un augment 
de cassos en els darrers anys, que es 

concentren sobretot a la zona del Mont-
seny, Guilleries i Garrotxa tot coincidint 
amb les zones amb major densitat de 
senglars (Rossell and Navàs, 2015; Servei 
de Prevenció en Salut, 2014). Una de les 
accions que recomanem per al control de 
la malaltia és la incineració dels senglars 
caçats que siguin positius a triquina a fi 
d’evitar que altres senglars s’infectin en 
ingerir les restes de caça.
Tuberculosi bovina
La tuberculosi bovina està causada pel 
bacteri Mycobacterium bovis i pot infec-

tar una gran varietat de mamífers, inclòs 
l’home. La transmissió de la tuberculosi 
bovina als humans és rara a Espanya. El 
risc de contagi a través del consum de 
carn és baix i els contagis es produeixen 
sobretot per la via d’inhalació amb ani-
mals vius (Thoen i col., 2006). Això expli-
ca el nombre reduït de casos en persones 
(uns deu a l’any) tot i l’extraordinària 
freqüència de la malaltia en els porcs 
senglars del centre i sud d’Espanya, que 
pot arribar a afectar fins a sis senglars de 
cada deu caçats. Altres espècies d’ungu-
lats, com el cérvol o la daina, també po-
den patir la malaltia. La simptomatolo-
gia en els animals és inespecífica però en 
ocasions pot ser evident en els animals 
afectats de forma crònica ja que són més 
prims o caquèctics i poden tenir nodula-
cions en els òrgans interns. (Fig.3) 
A Catalunya la tuberculosi es va detectar 
el 2004 en els porcs senglars dels Ports de 
Tortosa i Beseit, on el Servei d’Ecopatolo-
gia de Fauna Salvatge (SEFaS) ha fet un 
seguiment de la malaltia en els darrers 
anys (Mentaberre i col., 2014). La causa 
més probable d’aparició de la tuberculo-
si va ser un ramat de vaques mal sane-
jat que posteriorment va transmetre la 
malaltia a la fauna. Ara mateix es man-
té de forma endèmica en el porc senglar 
dels Ports. A més, s’han detectat alguns 
casos aïllats en porcs senglars a ZCC 

Montserrat i en dos senglars i un cérvol 
al Berguedà. El moviment de bestiar do-
mèstic pel territori és possiblement la 
causa més probable d’aquests casos aï-
llats i no se sap si la tuberculosi serà ca-
paç de mantenir-se en les poblacions de 
fauna salvatge d’aquests indrets. 
Brucel·losi
La Brucel·losi, o febre de malta, és una 
malaltia causada per bacteris del gène-
re Brucella. Aquesta malaltia ha sigut 
comuna en els remugants domèstics i 
salvatges, als quals els provoca tant pro-
blemes articulars com reproductius. Les 
brucel·les que infecten els remugants, B. 
abortus o B. mellitensis, tenen un poten-
cial zoonòtic més elevat que la resta. No 
obstant, gràcies als programes nacionals 
d’eradicació de la malaltia avui en dia els 
casos d’infecció en els remugants a Cata-
lunya són rars i puntuals. 
Altres bacteris del gènere Brucella sí que 
són més freqüents en espècies com el 
porc senglar, amb evidències d’infecció 
per Brucella suis en el 25% dels senglars 
caçats a Catalunya (Informe Pla de Vigi-
lància de la Fauna Salvatge a Catalunya 
2014). Ocasionalment B. suis també pot 
afectar llebres (Fig.4). Tot i tenir un risc 
zoonòtic menor, s’ha descrit algun cas 
d’infecció en persones.
Streptococcus suis
Streptococcus suis és un bacteri molt 

És obligatori el con-
trol de triquina en els 
senglars que són desti-
nats al consum humà. 

Fig. 3. Lesions de tuberculosi en un limfonòde d’un porc senglar dels Ports de Tortosa i Beseit. Quan la infecció és localitzada, com en aquest cas,
pot passar desapercebuda fàcilment.  
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comú en els suids, tant el porc domèstic com el porc senglar. 
Pràcticament tots els porcs senglars són portadors d’una gran 
quantitat de soques de S. suis en les mucoses orals sense patir 
cap malaltia. No obstant això, una petita proporció d’aquestes 
soques poden arribar a ser molt patògenes per a les persones i 
poden ocasionar meningitis i provocar lesions irreversibles si 
no es tracta a temps la infecció. La via de contagi és a través 
de ferides obertes a la pell que puguin entrar en contacte amb 
el bacteri. És, per tant, important la desinfecció i el tractament 
adequat de qualsevol ferida que es pugui produir durant l’ac-
tivitat cinegètica. A Catalunya, hi ha hagut un parell de casos 
greus en persones en els últims anys, un d’ells en relació amb la 
caça del porc senglar. 

Tularèmia
La tularèmia és una malaltia causada pel bacteri Francisella tu-
larensis, molt comuna i estesa a l’hemisferi nord. Els símptomes 
en persones son molt poc específics i poden anar des d’úlceres 
cutànies, conjuntivitis fins a problemes digestius (vòmits i dia-
rrees) o pneumònies. La transmissió a l’home pot ser directa-
ment de l’ambient, per picadures d’insectes o a partir d’animals 
que estiguin infectats, com els talpons, els crancs de riu o les 
llebres. A Espanya s’han produït diversos brots de malaltia en 

persones, a Castella i Lleó, dos dels quals, van afectar més de 
500 persones (Allue i col., 2007). Alguns d’aquest brots estan 
relacionats amb la caça de llebres, ja que aquesta malaltia està 
més relacionada amb la caça menor i especialment amb aques-
ta espècie. A Catalunya no s’ha produït cap brot de tularèmia en 
persones que es conegui i es desconeix si és present en la fauna 
salvatge.
Hepatitis E
El virus de l’hepatitis E és un virus comú en els ungulats salvat-
ges a Espanya, ja que es poden trobar infectats fins el 10 % dels 
senglars i el 16 % dels cérvols (Kukielka i col., 2015). La infecció 
en persones sol estar més associada als ambients rurals o tam-
bé, en ocasions, a intervencions quirúrgiques o transfusions de 
sang. En persones sol ser autolimitant i majoritàriament sub-
clínica, i pot passar sense diagnosticar fàcilment. Per exemple, 
a Catalunya s’han trobat evidències de la infecció en el 7,3% 
de persones (Buti i col., 2006). Només algunes soques d’aquest 
virus són altament virulentes i ens poden afectar clínicament, 
ocasionant hepatitis agudes que en casos excepcionals poden 
arribar a ser mortals. Són especialment vulnerables les perso-
nes que han sofert un transplantaments de fetge, les que són 
immunodeprimides o les dones embarassades. El contagi pot 
ser molt divers, per exemple a través de l’aigua, pels fluids (si 
tenim ferides obertes a la pell) o pel consum de carn poc feta. 
Malalties transmeses per paparres
L’activitat cinegètica implica passar moltes hores en el medi na-
tural i això pot suposar un major risc de patir picadures de pa-
parres. Hi ha diverses malalties que poden ser transmeses per 
paparres i que ocasionalment poden arribar a ser greus si no 
es diagnostiquen correctament i es tracten adequadament. A 
Catalunya podem destacar sobretot malalties ocasionades per 
bacteris, com és la Borreliosi (o malaltia de Lyme) o la febre bo-
tonosa mediterrània. Aquests bacteris es mantenen en els eco-

Fig. 4. Lesions ocasionades per Brucella 
suis en una llebre del Ripollès. S’observa la 
distensió de l’úter amb contingut purulent 
(blanquinós) a l’interior.”

Moltes de les zoonosis no són evi-
dents a ull nu i les mesures pre-
ventives s’han d’aplicar sempre.
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sistemes en diferents espècies d’animals, des de ratolins fins a 
cérvols, i poden ser transmessos a les persones mitjançant la 
picada de paparres. Tot i que no es coneix quina és la situació 
d’aquestes malalties en els animals salvatges a Catalunya, la in-
cidència en persones és relativament baixa en comparació amb 
altres zones d’Espanya i d’Europa. En les persones, la infecció 
generalment provoca símptomes poc específics varis dies des-
prés de la picada de la paparra i, per tant, a vegades el diagnòs-
tic pot ser complicat. Alguns dels símptomes poden ser febre, 
fatiga crònica, fibromiàlgia o fins i tot trastorns neurològics o 
la mort en casos extrems. També poden aparèixer eritemes al 
voltant de la picadura de paparra al cap de diversos dies o zones 
envermellides difuses a la pell. En cas de malestar coincident 
amb una picadura de paparra prèvia és important comuni-
car-ho al metge per facilitar el diagnòstic. Entre les malalties 
transmeses per paparres cal també esmentar específicament el 
virus de la febre hemorràgica de Crimea-Congo. Aquest estiu 
han aparegut dos casos d’infecció en persones a Àvila (un d’ells 
fatal), infectats a partir de paparres. Prèviament, el 2010, el vi-
rus es va trobar per primer cop al sud d’Europa en una paparra 
d’un cérvol caçat a Càceres (Estrada-Peña i col., 2014). Malaura-
dament, de moment es desconeix la situació d’aquest virus en 
les poblacions d’animals salvatges, si s’ha mantingut a Espanya 
o si ha estat importat per aus migratòries de zones endèmiques. 
Febre Q
La febre Q és causada pel bacteri Coxiella burnetii, que pot in-
fectar una gran varietat de mamífers, aus o artròpodes. A causa 
d’això i a la seva elevada resistència al medi ambient està estès 
àmpliament per tot el món. La infecció en persones no sempre 
provoca malaltia però quan es manifesta ho fa amb quadres fe-
brils i problemes respiratoris (semblant a la grip). Més rarament 
es desenvolupen quadres greus o avortaments. L’adquisició de la 
malaltia pot ser tant del medi com a partir de fluids i productes 
animals, restes d’avortaments animals o a través de la picada de 
paparres. A Catalunya hi ha evidència de la infecció en la cabra 
salvatge, el cérvol i el mufló (Fernández-Aguilar i col. 2016), tot i 
que és molt probable que es trobi també en altres espècies cine-
gètiques.
Salmonella, Campylobacter i altres infeccions d’origen princi-
palment alimentari
La salmonel·losi és prou coneguda per la majoria de la gent a cau-

sa dels brots que es produeixen en la indústria alimentària. Però 
en general, tant les salmonel·les com els campylobacters són 
bacteris que poden infectar un gran nombre d’animals, inclosa 
la fauna salvatge. En les espècies cinegètiques caldria destacar 
els brots de salmonel·losi en fringíl·lids, tords o perdius, tot i que 
també pot infectar els senglars, conills o altres mamífers. En les 
perdius, per exemple, es coneix que aquestes infeccions són més 
freqüents en les aus de granja utilitzades per a repoblacions que 
en les salvatges (Díaz-Sánchez i col., 2012). El SEFaS també ha es-
tudiat alguns brots de mortalitat en tords a causa d’una infecció 
amb salmonel·la a Catalunya (Fig.6) (Velarde i col., 2012). La trans-
missió a les persones es pot produir durant la manipulació de la 
carn contaminada amb restes del digestiu i en aquests casos la 
higiene i els bons hàbits a la cuina són importants per a la pre-
venció.  

Recomanacions per a evitar les zoonosis
El risc de contagi de malalties a partir dels animals caçats es pot 
evitar adoptant algunes mesures senzilles de prevenció i d’higie-
ne durant l’activitat cinegètica i en la posterior manipulació de 
la carn. Per tant, aquestes mesures que proposem van dirigides 
tant cap al mateix caçador com a les persones que puguin ma-
nipular o estar en contacte d’alguna manera amb els animals 
caçats (familiars, cuiners, etc.). És important tenir en compte que 
moltes de les malalties que ens poden transmetre els animals 
caçats no són evidents a ull nu i les mesures preventives s’han 
d’aplicar sempre, tot i no observar anomalies en els animals. Al-
gunes mesures preventives bàsiques són:

1. Desinfectar les ferides que es poden produir durant l’activitat cine-
gètica, com talls amb ullals del senglar, i tractar-les adequadament per 
molt petita que hagi sigut la ferida. En cas d’infecció evident o ferides 
grans és recomanable anar a un centre de salut. 
2. Utilitzar guants per evitar el contacte directe entre fluids (sang, sali-
va, etc.) de l’animal i la nostra pell, ja que petites ferides a la pell poden 
ser vies d’entrada de patògens zoonòtics. Tot i portar guants, és reco-
manable netejar-se les mans després de la manipulació dels animals.
3. Evitar el consum dels animals caçats en cas d’observar anomalies 
de comportament previ a la caça o alteracions en el seu cos. 
4. No utilitzar les mateixes eines per obrir i treballar la canal de l’ani-
mal (per exemple, ganivets) i per menjar. Si això no és possible, cal ne-
tejar i desinfectar bé aquestes eines. 

Figura 5. A) Conill de bosc de Bellaterra amb diverses paparres a les parpelles. B) Cabra salvatge dels Ports de Tortosa amb gran quantitat de paparres a la zona 
perianal. Moltes espècies cinegètiques poden tenir paparres. Un cop l’animal és mort, les paparres es comencen a desprendre i poden pujar al caçador. 
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Figura 6. Tords trobat morts per una infecció amb Salmonella Hessarek. La troballa més freqüent en 
aquests animals va ser que estaven molt prims (atròfia de la musculatura pectoral). 

5. Tractament i cuina adequada de la carn 
de caça. La cuina de carn de caça pot ser su-
ficient per eliminar els patògens que puguin 
estar presents. Per això, cal que l’espai de 
la cuina s’organitzi correctament en zones 
“brutes” (carn crua i estris en contacte) i zones 
“netes” (menjar ja cuinat o net) i que la tempe-
ratura de la carn de caça arribi a certa tem-

peratura (mínim uns 80⁰C) en tota la peça 
durant el procés de cuinat. 
6. Congelació de la carn de caça. Aquesta 
mesura té efecte només en alguns parà-
sits com la Triquina. Cal assegurar que la 
carn es manté congelada durant un mí-
nim tres setmanes de forma constant a 
-15⁰C i no exclou la necessitat de confirmar 

l’absència de triquina per un veterinari.   

Els caçadors i l’estudi de les malalties
Tant el Pla Nacional de Vigilància Sa-
nitària de la Fauna Salvatge com altres 
estudis que fem al SEFaS estan basats 
principalment en mostres d’espècies 
cinegètiques i, per tant, la col·laboració 
de caçadors, agents rurals i guardes és 
fonamental (Mentaberre i col., 2016). La 
recol·lecció de mostres i la comunicació 
de qualsevol anomalia en els animals 
caçats són necessàries per a la detecció 
de les zoonosis. Els animals trobats morts 
també proporcionen informació molt va-
luosa sobre la circulació de malalties i és 
important fer arribar aquests casos als 
veterinaris de fauna salvatge.
El benefici del coneixement de l’estat sa-

nitari de la fauna salvatge és tant per a 
la pròpia fauna, ja que pot condicionar la 
seva gestió, com per al bestiar domèstic, 
els caçadors o la resta de societat que in-
directament pot estar-hi en contacte. És 
responsabilitat de tots i especialment dels 
actors que d’alguna manera gestionen les 
poblacions de fauna salvatge, com és el 
cas dels caçadors. 

La col·laboració de 
caçadors, agents 
rurals i guardes és 
fonamental per al 
seguiment de les 
zoonosis.



Consultes legals

Surto de Barcelona amb dos compan-
ys i anem a caçar a Lleida, a mig camí  
decidim proveir de carburant i aprofitem 
per fer un cafè. Podem deixar les armes 
al cotxe o les hem d’entrar a dins el bar?

Se’ns ha plantejat com hem de procedir 
si fem una parada durant el trajecte per 
anar de cacera i volem entrar  a prendre 
un cafè en un establiment. Podem deixar 
les armes al cotxe o les hem d’entrar a 
dins el bar?
Com ja sabeu, la tinença i ús de les armes 
està regulada al Real Decret 137/1993, 
de 29 de Gener, del Reglament d’Armes. 
Aquesta normativa estatal regeix al terri-
tori de la nostra comunitat autònoma.
El dubte plantejat es resol en els articles 
144 i següents del Reglament d’Armes, re-
guladors de les disposicions generals i co-
munes sobre la tinença i l’ús de les armes. 
D’acord amb el Reglament, tenim les se-

güents prescripcions i obligacions:
Article 144. 1. a): “tant les persones físi-
ques com les jurídiques que posseeixin 
armes de foc sotmeses a llicència estan 
obligats al següent: a guardar-les en lloc 
segur i a adoptar les mesures necessàries 
per evitar la seva pèrdua, robatori o sos-
tracció”.
Article 146.2.: “en general haurà d’esti-

mar-se il·lícit el fet de portar o utilitzar 
armes els qui concorrin a establiments 
públics i llocs de reunió, concentració, 
esbarjo o esplai, així com en tot cas els 
qui hagin sofert condemna per delicte o 
falta (actualment delicte lleu) contra les 
persones o la propietat o per ús indegut 
d’armes o sanció per infracció d’aquest 
Reglament”.

Article 147. 1.:  “Els usuaris de les armes 
hauran d’estar en tot moment en con-
dicions de controlar-les. En la presència 
o proximitat d’altres persones, hauran 
d’actuar amb la diligència i precaucions 
necessàries i comportar-se de forma que 
no puguin causar perill, danys, perjudicis 
o molèsties a terceres persones o als seus 
béns. 2. Queda prohibit portar, exhibir o 
usar les armes: a) sense necessitat o de 
forma negligent o temerària; b) mentre 
s’utilitzen cascs o auriculars connectats 
amb aparells receptors o reproductors de 
sons; c) sota l’efecte de begudes alcohòli-
ques, estupefaents, psicotròpics, estimu-
lants o altres substàncies anàlogues.”
Article 149.1.: “únicament es podran dur 
armes reglamentades per les vies i llocs 
públics urbans, i desmuntades o dins de 
les seves caixes o fundes, durant el tra-

jecte des dels llocs que habitualment es-
tan guardades o dipositades fins als llocs 
on es realitzin les activitats d’utilització 
degudament autoritzades.”
La normativa és molt clara: el caçador 
NO pot deixar l’arma dins del vehicle i 
entrar una estona en un bar a fer un cafè. 
Ni tan sols si es tracta d’una parada mo-
mentània. 
Per una banda, no s’estarien adoptant les 
mesures necessàries per evitar la pèrdua 
o sostracció i tampoc s’estaria en tot mo-
ment en condicions de controlar-la. 
I per l’altra, en general es considera il·lícit 
entrar amb armes dins d’establiments 
públics o llocs de reunió, com podria ser 
un bar-restaurant;  només es pot portar 
l’arma durant el trajecte per anar de ca-
cera. 
Vulnerar qualsevol de les obligacions an-
teriors, constituiria una infracció admi-
nistrativa sancionable.
Però tot i la claredat de la norma, la qües-
tió no és pacífica entre els usuaris, que 
consideren que deixar l’arma al cotxe, 
degudament dipositada i sense que esti-
gui a la vista, amb el vehicle tancat i per 
entrar un moment en un bar, no se’n perd 
el control. Altres interpretacions també 
consideren que entrar un moment en un 
bar, portant l’arma, garanteix que no se’n 
perd el control i per tant, que és correcte.

La nostra resposta és que la norma no 
admet interpretacions permissives ni 
extensives de la conducta del subjecte.
La conducta que exigeix el Reglament és 
que el subjecte titular de la llicència con-
troli de manera absoluta la seva arma. I 
el fet d’entrar en un bar portant l’arma es 
considera, d’entrada,  il·lícit. 
Aquesta consideració general d’il·licitud 
dóna un marge de valoració a les auto-
ritats competents, perquè en cada cas 
concret l’autoritat podria valorar si hi ha 
o no infracció atenent a la conducta con-
creta, el temps esmerçat, etc.
La nostra recomanació és que s’actuï 
amb la màxima precaució i evitar qual-
sevol conducta contrària al reglament.

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

On deixo l’arma?

L’etern debat amb 
difícil solució
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veterinària

Xavier Sabaté Sant
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C/Pere Màrtir Colomés, 4
T. 973 48 05 61 
25280 Solsona

CAÇA
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TIR OLÍMPIC
OUTDOOR

Buscan's
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En un Hide
Per Moises Boza, autor del llibre
“El trampeo y demás artes de caza
tradicionales en la península Ibérica”
Imatges realitzades a Alòs de Balaguer

ASCRIPET

Caçadors d’antany

Acostumats com estem a associar la figura del paranyer en 
l’època en la qual l’home blanc colonitzava els territoris verges 
d’Amèrica del Nord,  influenciats sens dubte pel cel·luloide ho-
llywoodià, sempre entestat a mostrar-nos la figura del paran-
yer, amb una gorra de pell d’ós rentador i una ronyosa jaqueta 
de serrells, per a alguns pot resultar difícil assumir que és pre-
cisament aquí, sí, a la Península Ibèrica on hi ha el major pa-
trimoni “paranyer” i caçador del món, i no pas als Estats Units.

La Península Ibèrica ha estat des dels inicis dels temps bressol 
d’hàbils caçadors, com així ho demostren els estudis realitzats 
per diferents antropòlegs que atribueixen als nostres primi-
tius ancestres un paper molt més caçador i menys carronyer 
del que fins fa poc es creia. És a dir, que els antics habitants de 
la Península Ibèrica s’alimentaven amb major freqüència de les 
peces obtingudes durant les seves caceres que de les despulles 
procedents dels festins d’altres grans predadors, com ara felins 
o óssos.

Les armes emprades van evolucionar amb el temps. Així, es de-
vien utilitzar des de les simples pedres o piques, fins a l’eficaç 
propulsor i l’atzagaia. Una mica més tard, fa uns 16.000 anys va 

aparèixer l’arc, una arma nova destinada a revolucionar els mè-
todes de caça emprats fins llavors, ja que la seva feina va perme-
tre als nostres avantpassats abatre peces de grans dimensions 
des de distàncies considerables. Una qualitat de vida de trans-
cendental rellevància perquè gràcies a l’arc es va aconseguir 
reduir notablement les ferides i els traumatismes soferts pels 
caçadors durant els seus enfrontaments i millorar-ne, d’aques-
ta manera, tant l’esperança com la qualitat.

Però ara no parlaré d’arcs i fletxes. En aquesta ocasió, pretenc 
captar la vostra atenció amb sorprenents fotografies i fer-vos 
reflexionar sobre com i de quina manera els nostres ancestres, 

La caça, segons molts antropòlegs, 
ha estat l’eix de la supervivència 
de la nostra espècie.
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En un Hyde | Caçadors d’antany

aquells primers habitants de la Penínsu-
la Ibèrica, se les van manegar per captu-
rar tot tipus d’animals utilitzant exclu-
sivament el seu enginy i els diferents 
materials que trobaven al seu hàbitat 
quotidià. Una simple pedra, unes tires de 
pell o uns rudimentaris pals, units a unes 
hàbils mans i una fèrtil ment caçadora 
àvida d’experimentar, van ser els pilars 
sobre els quals es va edificar l’art de caça 
més antic i longeu de la humanitat. M’es-
tic referint per descomptat al Trampeo 
(la caça amb parany). 

Cap animal ja fos gran o petit va escapar 
dels hàbils instints caçadors dels nos-
tres avantpassats, que desenvolupaven 
trampes específiques per a cada espècie 
i lloc. Perdius, conills, llops, cabres, óssos, 
cérvols o senglars van ser l’objectiu de 
diferents i molt selectives trampes amb 
què es van capturar durant generacions. 
Tota una infinitat d’artificis, trebejos 
(ormeigs), añagazas (trampes) i ardides 
(estratagemes) utilitzats, en molts ca-
sos, des de la prehistòria fins als nostres 
dies que ens demostra que l’evolució en 
el temps ha estat pràcticament nul·la. 
Un incalculable patrimoni etnogràfic 
avui sepultat per infinitat de lleis i regla-
ments, però que sorprenentment encara 
es conserva “viu” i profundament arrelat 
en el sentir popular de la gent més humil.

L’aïllament sofert durant segles per 
molts dels nostres pobles i llogarets, jun-
tament amb les penúries alimentàries 
que les classes més humils van patir du-
rant els difícils anys que van seguir a la 
nostra guerra civil, quan aconseguir una 
arma de foc per caçar resultava impossi-
ble, van facilitar la recuperació de molts 
dels mètodes de paranys utilitzats pels 
avis dels pares dels nostres avis. Eren 
“economies de subsistència” basades en 
els productes de primera necessitat, ob-
tinguts de les tasques agrícoles desenvo-
lupades al camp i dels animals domèstics 
que convivien amb el nucli familiar. Van 
ser, aquestes tècniques, en no poques 
ocasions, reforçades amb els fruits de la 
caça aconseguits mitjançant el trampeo 
selectiu de peces habituals caçades du-
rant tot l’any o bé estacionals la captura 
de les quals es limitava als mesos hiver-
nals, o només a unes poques setmanes, 
com succeeix amb els tords caçats des de 
temps immemorial amb lliga en els cone-
guts paranys o barraques. Una pràctica 
ancestral que, amb el pas dels segles, aca-

baria arrelant poderosament en el sentir 
popular de la gent i que actualment, mal-
grat que alguns no vulguin entendre-ho 
així, és part fonamental del llegat cultu-
ral del nostre poble.

Els paranys d’arc, el Alzapeus, el Vesc, les 
Rateras, els Alars, les Costellas, el Garro-
tet, la Lluella de verduc, la Rafla, l’Enseta-
da, els Filats, o l’Ascripet. Són només una 
minúscula mostra d’una interminable 

llista d’antigues trampes emprades a Ca-
talunya que van contribuir, sens dubte, 
a perpetuar el primer i més longeu ofici 
que l’home hagi tingut mai: el de caçador. 
Doncs potser serà important recordar 
aquí que aquest “ofici” ha constituït per 
al gènere humà una activitat transcen-
dental; el resultat ha contribuït de mane-
ra indiscutible que hàgim pogut arribar 
tan lluny. Una activitat que avui dia es 
mereix ser si no compartida i entesa per 
la majoria, almenys sí respectada per 
tots.

Avui, afortunadament sembla que co-
mencem a contemplar seriosament la 
possibilitat de “rehabilitar” la figura del 
paranyer, i que es permet l’ús racional i 
controlat de diferents mètodes de cap-

L’enginy caçador va 
permetre capturar 
qualsevol animal.

COSTELLA (original feta amb un os de xai, més de 100 anys d’antiguetat)



25Cinegeticat 25Cinegeticat

A Catalunya es van utilitzar infinitat 
de trampes com per exemple: creuetes, 
rateres, garrotet, costelles, ascripet... 
algunes fins i tot inventades aquí!

tura selectiva i “sense mort”.  Hauríem, potser, d’aturar-nos un 
moment i mirar enrere per no oblidar-nos d’on venim. Penso, 
doncs, que només des del respecte pel nostre passat podem fun-
dar les bases de la caça amb parany en el futur.

COSTELLA (original feta amb un os de xai, més de 100 anys d’antiguetat)

COSTELLA moderna feta amb filferro (també es coneix amb el nom de Ballesta)

TABLILLAS (ideal per agafar perdius)
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La caça més segura amb...

Comença una nova temporada.
Estem preparats?

Comença una nova temporada cinegètica, els aficionats a 
la caça estem ansiosos i, davant d’això, cal preguntar-nos si 
estem preparats. Em permeto escriure aquestes línies per re-
cordar que l’exercici de la caça combina una sèrie de factors 
que tots ells en connivència, fan d’aquest esport no només 
una activitat d’oci, sinó que a més permet el manteniment i 
equilibri de la nostra fauna.

Anar a caçar no és practicar una activitat lúdica sense més 
ni més; abans de trepitjar el camp hem de ser conscients que 
hem de complir amb una sèrie de requisits i obligacions que 
el nostre ordenament jurídic recull. No es tracta d’entrar al 
camp amb les nostres armes i disparar a tot allò que es mo-
gui; res més lluny de la realitat; el bon caçador és aquell que 
coneix la nostra fauna i que respecta l’ecosistema perquè no 
totes les peces poden ser cobrades així com així, ja que po-
drien ser cries i femelles. Un bon caçador, a més de conèixer 

les bones pràctiques cinegètiques, també ha de tenir present 
les normes i els reglaments.

No oblidem que ens trobem davant d’una activitat reglada, 
les competències transferides a les comunitats autònomes 
són les que tenen la responsabilitat de legislar al respecte; 
hem de tenir present tant la normativa de la Comunitat on 
habitualment cacem, com la d’altres comunitats quan ens 
desplacem a caçar fora. Certament, totes elles tenen molts 
punts en comú, però hem de tenir-les present en tot moment.

A més del compliment de lleis i reglaments, hem de recordar 
que no podem anar a caçar sense portar el permís d’armes, 
la guia de l’arma que utilitzarem o les llicències de caça i, 
per descomptat, una bona assegurança. Això és més impor-
tant en aquests dies, amb l’entrada en vigor del nou barem 
indemnitzador que eleva considerablement les indemnit-
zacions en cas de mort i lesionats greus, barem que a més 
d’utilitzar-se per accidents de circulació, també s’aplicarà 
per quantificar danys personals produïts en altres àmbits 
com és el de la caça.

No hem d’oblidar que la caça, que majoritàriament es practi-
ca amb l’ús d’armes, és una activitat, sens dubte, de risc, que 
sempre es pot minimitzar si complim amb les normes, els re-
glaments, i les bones pràctiques. Els accidents es produeixen 
en ocasions de manera fortuïta, per rebots, però és evident 
que la gran majoria de les ocasions s’arriben a produir per 
imprudències bé de qui dispara bé de la mateixa víctima.

En modalitats de caça, com ara batudes i munteries, en caça 
major s’han de respectar les normes, complir amb les reco-
manacions del cap de colla o organitzadors, no moure’s de 
les parades, disparar cap a la nostra zona de tir, fa que com-
plint amb les més elementals normes de seguretat s’evitin 
accidents desgraciats; igualment, en la modalitat en línia, en 
caça menor, s’ha de mantenir el control visual dels nostres 
companys i el fet de no sortir de la corda també evitaria ac-
cidents.

La seguretat en la caça no només ve regulada per les nostres 
lleis, som els mateixos caçadors els que hem de tenir per ban-
dera el seu compliment per evitar situacions no desitjades.

Sempre hem de portar el permís 
d’armes, la guia de l’arma que 
utilitzem, la llicència de caça i una 
bona assegurança a sobre!
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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.

DEMANA EL NOU CALENDARI D'ENGEGADES
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La reserva

La tardor ha entrat pletòrica en el nostre entorn i afecta els 
paisatges i el comportament de les criatures que els habiten. 
Els cérvols han fet la seva brama i s’han disputat les cérvo-
les per perpetuar l’espècie. Els isards estan en ple zel i tot són 
corredisses pels cims i les valls de les parts més altes de les 
muntanyes. Les daines surten de la vegetació i ronquen per 
atreure les femelles i fer fora els competidors. Els muflons cer-
quen els escamots de femelles i es baten a cops de testa per 
establir qui mana en l’harem. Els cabirols, per contra, estan en 
un moment de poca activitat, en el qual han perdut les banyes 
i les cabiroles retenen en el seu interior la llavor d’una nova 
generació... ells sempre són diferents.
En definitiva, la tardor és l’època de l’any amb més activitat de 
les espècies d’ungulats cinegètics de muntanya. Per tant, és el 
moment de caçar-les.
En aquest article faré esment d’alguns criteris referents als 
drets, deures i obligacions que han d’assumir tant els caçadors 
com els Guardes o Agents Rurals involucrats en la cacera.
Tant si sou titulars d’un permís de caça de qualsevol de les 
Reserves Nacionals catalanes com si disposeu d’una anella 
(baga, “precinto”, o com en vulgueu dir) que us autoritza a 
caçar en una Àrea Privada de Caça, és important que sigueu 

previsors i comproveu la vigència dels vostres papers, és a dir: 
la Llicència de caça, el Permís d’Armes, l’Assegurança del caça-
dor...
En aquest sentit, és obligació del caçador tenir aquests docu-
ments en el moment de dur a terme la cacera i mostrar-los al 
Guarda de Caça o l’Agent Rural que ho sol·liciti. 
Quan aneu a caçar a una Reserva Nacional de Caça, se us 
haurà assignat prèviament un Guarda o un Agent Rural que 
us guiarà pel territori a la recerca dels animals que us corres-
ponguin segons el permís que tingueu. El Guarda o Agent 

Apunts sobre els drets 
i deures del caçador i el 
guarda o agent
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encarregat de l’acompanyament, com 
a principal tasca, haurà de portar-vos 
fins a una distància de l’animal objecte 
de l’acostament prou idònia per a fer el 
tret amb un mínim de garanties perquè 
sigui abatut. És a dir, en poques parau-
les, el Guarda o Agent us guiarà durant 
l’acostament i us dirà quin animal heu 
de caçar. L’obligació del caçador, en 
aquest cas, és la d’obeir les indicacions 
del Guarda i fer el tret sobre la peça que 
se li indiqui. Quan l’animal ha estat aba-
tut, passa automàticament a ser propie-
tat del caçador. Abans, però, el Guarda 
pot disposar de la peça abatuda per a 
extreure’n mostres o prendre mesures 
destinades a estudis sanitaris i biolò-
gics. Tot i que generalment ho fan, els 
Guardes no tenen l’obligació d’escorxar 
i netejar la peça, ni tampoc de transpor-
tar-la del lloc on ha caigut morta fins al 

vehicle o mitjà de transport que s’hagi 
utilitzat. Posteriorment es prendran 
les mesures de les banyes i es valorarà 
el trofeu sempre en presència del caça-
dor. Aquesta valoració serà la que indi-
carà, segons la tarifa vigent, el preu del 
trofeu. En cas que el permís sigui de la 
modalitat “selectiu” hi ha un preu esta-
blert fins a un límit de puntuació i a par-
tir d’aquest límit el preu s’incrementa. 
El pagament, sigui amb el sistema que 
sigui, es farà el mateix dia de la cacera. 
En cas que el permís s’hagi adquirit pel 
sistema de subhasta, és a dir del tipus 
“propietari”, no s’aplicarà cap tarifa al 
trofeu ja que el preu s’inclou en el paga-
ment previ del permís.
A grans trets, aquests són els drets i 
deures del caçador titular del permís i 
el Guarda o Agent encarregat de l’exe-
cució del mateix. Com podem veure, és 
tot molt senzill i bàsic. Però en el món de 
la caça les matemàtiques no existeixen i 
hi ha molts detalls i imprevistos que po-
den alterar aquestes normes bàsiques. 
En aquests casos és quan cal fer ús del 
sentit comú i, a més, és quan la simbiosi 
entre Guarda i caçador s’ha de fer més 

evident. 
Les inclemències meteorològiques ad-
verses poden fer alterar el curs de la 
cacera, cosa que implica variar les rutes, 
obligar a fer esperes llargues sota la plu-
ja o la neu i, en alguns casos, pot ser cau-
sa de l’anul·lació de la jornada de caça. 

Llavors cal asserenar-nos, ja que contra 
el clima no podem fer-hi res. Caldrà fer 
una sol·licitud d’ajornament per causa 
justificada a la Direcció de la Reserva o 
cercar una altra solució que sigui favo-
rable a les dues parts.
Quan, malgrat l’esforç fet pel Guarda 
o Agent encarregat, no hi ha possibi-
litats de localitzar l’animal adient que 
correspongui al permís, caldrà prendre 
decisions resolutives in situ. Si el nostre 
permís és per caçar un animal selectiu, 
es pot proposar d’abatre una peça d’un 
valor que ultrapassi la qualitat limitada 
com a “selectiu”, amb la qual cosa el caça-
dor haurà de fer efectiu un import supe-
rior a l’estipulat per un animal d’aques-
ta categoria. El mateix passa quan no hi 
ha cap possibilitat de localitzar un tro-
feu que satisfaci les expectatives del ti-
tular d’un permís de “trofeu”. En aquest 
cas, es pot intentar abatre un animal de 
menor valor. Malgrat tot, quan tots els 
intents són infructuosos, caldrà ajor-
nar el permís o donar-lo per acabat. En 
tots aquests supòsits és necessari que 
hi hagi un diàleg amistós entre Guarda i 
caçador i que la solució presa sigui bene-

ficiosa tant per al titular del permís com 
per al representant de l’Administració.
A vegades, en les darreres fases de 
l’acostament, els nervis ens poden jugar 
una mala passada i l’entesa entre guia 
i caçador pot no ser del tot precisa. Pot 
passar que el Guarda ens indiqui una 
peça a abatre i nosaltres disparem sobre 
una altra de l’escamot, cosa que impli-
ca caçar un animal que no correspon 
al nostre permís, sigui “selectiu” o “tro-
feu”. En aquests casos, la peça abatuda 
passa a ser propietat de l’Administració. 
Llavors, quan ha quedat aclarit quin ha 
estat el motiu de l’error, i sempre que 
aquest hagi estat involuntari, es podrà 
continuar amb la cacera, o bé ajornar-la 
per a una altra ocasió. En qualsevol cas, 
és necessari que hi hagi una voluntat 
d’enteniment entre les dues bandes, 
ja que la decisió s’haurà de prendre en 
poca estona i en el mateix lloc dels fets.
Una de les pitjors experiències que ens 
poden succeir en un acostament és el fet 
de ferir la peça i que aquesta desapare-
gui del nostre camp de visió. De tirs im-
perfectes que fereixen animals n’hi ha 
dotzenes cada temporada. Però, per for-
tuna, la gran majoria s’acaben cobrant, 
ja sigui gràcies a la perícia del Guarda a 
l’hora de seguir el rastre de les petjades i 
la sang, o mitjançant l’ajut de gossos en-
sinistrats amb aquesta finalitat. Però, 
malauradament, tot i que és evident que 
el projectil ha impactat sobre l’animal, 
pot passar que aquest no es trobi mal-
grat els esforços fets per cobrar-lo. En 
aquests casos, com bé sabeu, la cacera 
es dóna per acabada i caldrà fer efectiu 
el pagament de la quota corresponent a 
“peça ferida i no cobrada”. Com a profes-
sional, no us podeu imaginar el neguit 
que ens provoca acabar una jornada de 
caça omplint els impresos i cobrant uns 
diners per una peça de caça no abatuda 
a un caçador amb el qual hem viscut ho-

El caçador ha de portar la documentació 
en regla i el Guarda ha de portar al caçador 
fins a l’animal objecte de l’acostament.
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res intenses a la recerca d’un animal i hem establert un cert 
vincle amistós. Sortosament, això no és gens habitual, però 
les poques vegades que passa costa molt d’oblidar el mal mo-
ment.
De vegades, quan el titular del permís té alguna mancança 
física o algun problema d’adaptació al medi, les caceres es po-
den complicar molt i cal prendre decisions ràpides i eficaces. 
És molt important que el caçador sigui sincer amb el Guarda 

o Agent assignat. Cal que aquest conegui els problemes físics 
o de mobilitat del titular del permís, de la mateixa manera 
que és necessari que estigui al corrent de qualsevol fòbia, per 
exemple a l’altura, o altres problemes. D’aquesta manera, el 

Guarda podrà escollir la ruta o el territori que millor s’adap-
ti al caçador. Si per qualsevol motiu físic o de malaltia cal 
anul·lar la cacera, no hi ha d’haver cap problema per ajornar 
la data i intentar una altra ruta en un altre moment, però sem-
pre i quan el Guarda hagi està informat prèviament pel titular 
d’aquests problemes particulars. 
Per altra banda, uns dels contratemps més habituals que te-
nen lloc durant els acostaments són els motivats per l’arma. 
En efecte, hi ha caçadors que arriben al lloc de trobada amb el 
Guarda o Agent sense haver revisat mínimament el rifle. No 

cal dir que el bon estat de l’arma és un dels punts bàsics per 
garantir l’èxit d’un acostament. Els visors mal calibrats, els 
canons bruts, els sistemes de càrrega dels projectils travats, 
etc... tots són problemes de deixadesa per part de caçadors 
que, més tard, quan és el moment de fer el tret, es lamenten de 
no haver tingut en compte l’estat de l’arma. En aquests casos, 
no hi ha excusa. El Guarda o Agent, després de diversos trets 
errats i un cop comprovat que l’arma és inútil, pot anular la 

cacera i donar el permís per acabat. Ara bé, també es dóna el 
cas que el mal funcionament de l’arma vingui donat per un 
cop fortuït, per una caiguda del caçador o per altres motius 
involuntaris durant l’exercici de la cacera. En aquest supòsit, 
el guia pot optar per proposar de fer uns trets sobre una diana 
improvisada per tal de posar el visor a punt, o bé ajornar la 
cacera. Podríem allargar aquest article unes quantes planes 
més. De casos excepcionals, imprevistos i coses estranyes en 
passen a cada jornada. Potser, aquesta incertesa és precisa-
ment el que fa que la caça sigui un activitat tant atractiva.
En qualsevol cas, una bona jornada de caça major en una de 
les nostres Reserves sempre suposa una experiència posi-
tiva i plena de grans moments. Si, a més, aconseguim aba-
tre l’animal que correspon al nostre permís, les vivències 
esdevenen inoblidables. Però, per mi, una de les millors mo-
tivacions de les caceres d’alta muntanya és la convivència 
intensa entre el caçador i el Guarda. Per aquest motiu sem-
pre he reivindicat que tant els caçadors d’ungulats com els 
professionals que els acompanyen han de ser entusiastes de 
l’esport de la caça, apassionats del medi natural i protectors 
de la fauna. Si no és així, tant l’activitat cinegètica com els 
professionals de l’Administració destinats amb aquesta fi-
nalitat tenim el futur ben magre.

La reserva | Apunts sobre els drets i deures del caçador i el guarda o agent.

Tant els caçadors com els guies han de ser 
entusiastes de l’esport de la caça, apassionats 
del medi natural i protectors de la fauna.
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El Boc
Reg. TT-B-28

t. 675 573 128 (Pep)

08269 Valls de Torroella, Barcelona.

TENIM LA SOLUCIÓ
A CADA SITUACIÓ!

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

LLOGUER PER TREBALLS EN ALÇADA

Comencem nova temporada de caça
i tenim el que necessites, vine!

HORARI HIVERN:
Dimarts de 17:00 a 20:30

Dimecres, Dijous, Divendres i Dissabte
de 10:00 a 13:00 i de 17:00 a 20:30.

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

Què és per tu la caça?
Per mi la caça és una afició, un estil de 
vida. Quan estic caçant sento llibertat 
i desconnecto. Gaudeixo escoltant els 
gossos i l’ambient.

Què és el que et va iniciar en el món de 
la caça?
El que em va iniciar en el món de la caça 
va ser la meva família, concretament  el 
meu pare i el meu avi. Ells són caçadors, 
i gràcies a ells he descobert el que ara és 
la meva principal afició. M’agrada que 
m’hagin transmès aquesta motivació 
per la caça. 

Quants anys fa que caces? I, si es pot 
saber, quants anys tens?
Tinc 14 anys i des dels 7 anys que caço.
Fa poc em vaig treure el permís d’ar-

mes i aquesta serà la meva primera 
temporada. Vaig començar amb la caça 
menor, després vaig anar a parada amb 
el meu avi i quan ja era una mica més 
gran, als 9 anys aproximadament, vaig 
decidir fer de gossera amb el meu pare 
a la caça major. 

Quina modalitat t’agrada més?
Per què?
M’agrada la caça major, concretament 
la del senglar, ja que és la que practico. 
És la que m’han ensenyat des de petita i 
la que he anat agafant afició. 

Tens gos? Quina raça?
Sí, tenim bastants gossos a casa. Tots 
són de la raça Teckel, ja que són amb els 
que ens agrada caçar. 

Entrevista
al caçadora

Laura Paracolls
Hidalgo  
Edat: 14 anys
Perafita
(el Lluçanès)
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Quina arma utilitzes?
Per iniciar-me he comprat una escopeta semiautomàtica, 
una Breda. Espero gaudir-la molt. 

Trobes amb facilitat botigues especialitzades en caça?
Sí, actualment no hi ha complicació per trobar-ne. Malgrat 
que m’és una mica difícil trobar equipament que sigui de la 
meva talla. 

Creus que la llei de caça està actualitzada? Per què?
Sí, perquè cada vegada hi ha més mesures de seguretat. La 
seguretat és molt important per evitar que hi hagi cada ve-
gada més accidents. 

Quina és la mitjana anual de costos en relació a la caça?
La caça no és una afició econòmica, al contrari, és força costo-
sa. Hi ha bastantes despeses durant la temporada; per exem-
ple, els cartutxos, l’equipatge, tenir molta cura dels gossos...

Que creus que es pot millorar en el món de la caça?
Crec que es podrien repoblar algunes espècies que amb els 
anys s’han anat perdent, sobretot a la caça menor.   

Com veus el futur de la caça a Catalunya?
Des del meu punt de vista, penso que hauria de començar a 
caçar més jovent del que hi ha avui en dia. Podríem dir que 
s’està perdent una mica aquesta motivació per la caça.

Alguna anècdota?
Recordo que quan tenia uns 9 o 10 anys, estava al mig del 
bosc sola i em van passar uns porcs pel meu davant, i com 
que llavors encara no tenia escopeta em vaig posar a plorar, 
vaig avisar un company perquè vingués, però no hi va ser a 
temps. Aquell dia m’hagués agradat tenir l’edat que tinc ara.

Acaba la frase: “El millor caçador és aquell que…sap aprofi-
tar, gaudir de  la caça  i respecta els companys.”

Laura Paracolls
Hidalgo  
Edat: 14 anys
Perafita
(el Lluçanès)
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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!

Els germans Carnissé, uns caçadors nats 
amb el 1er verro de la temporada.

El Nil amb el seu pare i el cabirol abatut al Solsonès.
Bon exemplar de cabirol vell caçat pel Jordi 
a les Llosses.

La Núria ha estrenat el HK amb aquesta truja amb la
Colla de Madremanya.
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La colla de Vallmajor i Sant Jaume dels Domenys.

Una de les primeres jornades de caça a les Llosses.

En David ens envia aquesta foto d’un bon dia de 
cacera a Cardona.

Els gossos d’Àlex Cuadros, Júpiter (blanc i 
negre) i Hockey (blanc i taronja), de mostra.
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L’art de rastrejar

Teckel vs BGS
Els gossos de rastreig són gossos de treball. No son gossos “flo-
rero” ni gossos d’estanteria, que s’utilitzen un parell de cops a 
l’any per després abandonar-los a la gossera de casa o a l’esto-
ra del menjador. Tampoc no són gossos “de moda” per passe-
jar-los i exposar-los durant les batudes. Em refereixo, està clar, 
als de veritat, als realment efectius i de treball.

A Rastrejadores, ens prenem el rastreig seriosament i inten-
tem divulgar-lo. Moltes vegades ens pregunten quina raça de 
gos recomanem per al rastre de sang. Personalment davant 
d’aquesta pregunta, miro l’interlocutor per intentar esbrinar 
quin grau de passió desperta en ell l’activitat del rastreig, in-
tentant separar si únicament té curiositat o bé al contrari 
mostra veritable interès.

Tot i que davant d’aquesta primera radiografia, sempre dono 
un vot de confiança i començo a explicar en què consisteix en-
sinistrar i mantenir un gos de rastre de sang. A continuació 
enumero un seguit (extensa llista) de races de gossos aptes 
per a desenvolupar aquesta tasca adaptable al treball sobre el 
rastre “no calent” i és llavors quan l’interessat formula la pre-
gunta següent:

Per José Ignacio Cenizo
Fotos: Associació RASTREJADORS
667 000 040
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Què recomanes Teckel o Sabueso de Baviera (BGS)?
Aquesta pregunta no es resol en dues paraules, i encara que 
tinc la temptació de posar-la al sac de les dicotomies (forrellat 
o monotiro per acostament, superposta o repetidora per a la 
becada, vi o cava amb un bon rostit...?). Em mullaré i a conti-
nuació valoraré les dues races per a aquest treball. Vagi per 
davant que segueixo aprenent i gaudint cada dia de l’art de 
rastrejar, per això no em considero un expert; i que si bé no 
hi ha dos gossos iguals, fins i tot de la mateixa camada, sí que 
hi ha patrons comuns que ens ajudaran a conèixer-los millor.

Donarem per suposat que triarem un cadell del qual cone-
guem les aptituds dels progenitors per al rastre de sang. De-
dicarem molt esforç i moltes hores a crear un especialista i no 
podem invertir diners, temps i il·lusió, en un cadell que d’en-
trada no posseeixi garanties. Molt de compte amb els gossos 
que ens ofereixen, amb més motiu si són adults, de vegades 
gairebé regalats i que sovint vénen adornats amb una història 
(era d’un tofoner que ja no el pot atendre, d’un caçador que es 
jubila, etc.). La majoria vénen amb els seus particulars handi-
caps i podrem gairebé assegurar que seran un fiasco. Això ens 
porta directament a la primera valoració:

Facilitat per trobar bons progenitors
Tot i la moda de convertir els teckel en mascotes, i a la ingent 
quantitat d’exemplars que mai assaboriran la passió per la 
caça, és possible trobar a la Península bastants criadors amb 
excel·lents línies de treball.
Per contra, no són tants els exemplars de Sabueso de Bavie-
ra existents. A més, una pèssima gestió de la raça, dedicant-la 
amb mals resultats a altres menesters unit a ensinistraments 
incomplets i inadequats fan molt difícil trobar cadells descen-
dents d’una bona línia de treball. Realment amb els dits d’una 
mà gairebé ens en sobraria per trobar exemplars de partida 
“correctes”. Abunden els anuncis dels que jo anomeno “deixa-
lles de la raça”. Podem trobar múltiples aberracions: cria entre 
germans, exemplars únicament aconseguits per treure cade-
llades per negoci, amb zero sortides al cam... En fi, la coneguda 
picaresca.

Tant els teckel com els BGS tenen caràcters peculiars i han de 
ser manejats amb coneixement de causa pels seus amos. No 
s’hauria de desaprofitar un bon exemplar a causa d’un defi-
cient ensinistrament. Tots els gossos gaudeixen perseguint i 
aixecant caça, i es tracta precisament que aquestes possibles 
distraccions no alterin la feina metòdica que sobre el rastre 
vell i fred d’un animal molt menys excitant li encomanarem. 

Entrem de ple en la segona valoració:

Facilitat d’ensinistrament
Cap de les dues races destaca per la seva intel·ligència i faci-
litat d’aprenentatge i haurien de ser manejades per un ensi-
nistrador expert amb molta paciència. Totes dues estan en la 
mitjana de resposta tant en treball com en obediència, neces-
siten entre 25 i 40 repeticions d’una nova ordre per obeir-la, 
per la qual cosa la seva efectivitat depèn molt de les hores de 
pràctica i de repetició dels exercicis.

Els teckel o Datchshound poden arribar a ser terriblement 
tossuts i tossuts i els BGS amb una maduració molt tarda-
na, sobretot en els mascles (són infantils, fins gairebé els dos 
anys) arriben a fer desesperar l’amo. Aquesta última causa, al 
costat del caràcter del qual parlarem més endavant, és la res-
ponsable del rebuig de molts exemplars de BGS, als quals la 
manca d’experiència i paciència dels seus amos ha relegat a 
passar de mà en mà sense un fi concret.
Si tenim únicament en compte aquesta faceta, el lògic seria 
decantar-se per races, en cas de trobar línies de treball, ─que 
no bellesa─ de Braco Alemany, Golden i Labrador Retriever, les 
quals obeeixen ordres a la primera el 95% de les ocasions i ne-
cessiten menys de 5 exercicis per entendre-les.

Tot i així, i tenint en compte el temps necessari per a l’ensinis-
trament, i els resultats obtinguts per temps emprat, el Datcs-
hound venç folgadament el Baviera.

Qualitats per al rastreig
En l’apartat anterior es comentava la seva mitjana intel·ligèn-
cia i el primer que ens ve a la ment és preguntar-nos per què 
llavors no fem servir altres races més fàcils per aquest ensi-
nistrament. La resposta és fàcil: costa alliçonar-los, però un 
cop aconseguit són terriblement consistents en el seu treball 
i molt eficients.

Hem de comentar que les dues races es mostren devotes del 
seu amo, tenen un caràcter viu i són molt tossuts, cosa que 
els fa ser perseverants en el treball. Hi ha teckels de nas ex-
cel·lent, però els BGS fan gala sempre d’un sentit de l’olfacte 
extraordinari.
Aquestes quatre virtuts: olfacte excel·lent, devoció pel seu 
amo, obstinació i vivacitat seran els pilars bàsics de les seves 
aptituds per a aquest treball. 

Caràcter, Independència i agressivitat
Alguns teckel tenen un caràcter fort que el seu cuidador ha 
de sotmetre. Atenció als gossos mossegadors i agressius amb 
altres gossos i fins i tot amb persones. Certa agressivitat és ne-
cessària quan segueixen un senglar, però no poden perdre el 

És molt important conèixer 
les aptituds sobre el rastre de 
sang dels progenitors.

Per José Ignacio Cenizo
Fotos: Associació RASTREJADORS
667 000 040
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nord i abocar-se a un enfrontament en 
el qual tenen les de perdre. L’agressivitat 
va en certa manera unida a la indepen-
dència i a la intel·ligència vital suficient 
per desenvolupar quan treballa perdut 
en persecució d’una presa aixecada des-
prés de ser ferida.
En els teckel haurem, en molts casos, de 
temperar aquesta agressivitat i acostu-
mar-los a treballar lenta i metòdicament 
el rastre. Accepten un ensinistrament 
vigorós.

Els BGS presenten un caràcter més dolç, 
sense oblidar que són gossos criats es-
pecialment per a perseguir i bloquejar 

ungulats. Atenció a les males socialit-
zacions i sobretot a tractar-los amb mà 
dura. Són gossos molt sensibles que 
podem fer malbé per un excés d’èmfasi 
en el seu ensinistrament. La veu del seu 
amo en to alt ha de ser suficient per a 
la correcció, i tot i així s’ha d’utilitzar 
amb mesura en les edats primerenques. 
És molt difícil recuperar un BGS que ha 
perdut la confiança i s’ha ofuscat. És un 
gos efectiu i dur, però que hem de trac-
tar entre cotons en les fases juvenils. 
Molts caçadors tenen en ment un gos 
temorós i covard, reflex del que en ge-
neral els ha estat mostrat i que respon 
a un deficient maneig i desconeixement 
de la raça.
Caçant solts, són uns solucionadors de 
problemes intel·ligents. Molt tossuts, 
poden mostrar sordesa “selectiva” cap a 
les ordres que no els agraden.

Els BGS tenen el necessari per triomfar 
en aquest apartat i el seu complex ma-
neig fa molt més factible aconseguir per 
a la majoria de futurs rastrejadors un 
exemplar equilibrat de teckel.

Conciliació animal
A les dues races els encanta sortir i to-
tes dues es trobaran còmodes en un 
pis, però el BGS és un atleta capaç de 
mantenir el seu ritme de treball durant 
molt de temps i  necessita una quantitat 
substancial d’exercici per mantenir-se 
en forma i ser feliç. Com a mínim una 
hora al dia. La raça està tan centrada 
en el treball que necessita estar ocu-
pat; corrent o rastrejant. Anhela córrer 
i treballar. No oblidem que un gos té el 
dret a ser tractat com un gos, i a tenir 
l’oportunitat de fer exercici i cansar-se 
tant físicament com emocionalment. En 



aquest sentit, els 
BGS sempre tenen 
un gran dipòsit 
d’energia a punt 
per fer servir.
Aquest fons físic 
redundarà en be-
nefici de la seva 
capacitat de ras-
treig i limitarà les 
opcions del BGS de 

mantenir-lo a la ciutat. Per contra, el teckel és molt més adap-
table i menys exigent en les seves necessitats d’espai i exercici 
encara que també calgui proporcionar-l’hi regularment. (Con-
sidero que qualsevol gos ha de fer tant exercici com sigui pos-
sible. Va bé per al gos i per a l’amo!).

CONCLUSIÓ:

Per aclaparadora superioritat el teckel aconsegueix erigir-se 
com el perfecte gos de rastreig. És un gos sorprenent que jun-
tament amb l’amor al seu amo destaca per la seva passió per la 
caça. Sens dubte és l’escollit per al rastrejador ocasional, sense 
descartar una ocupació intensiva (guardes de caça, etc.).

M’ha costat escriure això. El meu anterior gos de rastreig, Tu-
rrón, era un Sabueso de Baviera, un crac (mort dignament en 
acció de rastreig nocturn davant l’atac d’un senglar ferit du-
rant una espera autoritzada per danys a l’agricultura). Aques-
ta raça és especialista en aquest treball i realment està en un 
esglaó superior. No obstant això, el seu caràcter i l’ensinistra-
ment complex que necessita, el fa difícil de manejar i la inver-
sió en temps i paciència ho fan únicament idoni per a aquell 
caçador que realment es comprometi amb el rastreig i tingui 
en ment comptar amb l’ajuda del millor especialista. No estem 
parlant del rastrejador de quatre o cinc treballs anuals, sinó 
d’aquell disposat a invertir el seu temps, fins i tot detraient 
d’altres modalitats i la seva il·lusió en aquesta activitat: “El 
rastre de sang!”

Per a qualsevol dubte que tingueu, estarem encantats d’aten-
dre-us a l’Associació Rastrejadors.

Turrón va morir dignament en
acció de rastreig nocturn davant l’atac 
d’un senglar ferit. Un moment difícil 
que intento superar amb l’ajuda del seu 
substitut, Bos, i gràcies a l’Associació
i la família.
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El cabirol sord del “camp de la Partió”
Com es lògic, tots els fets de caça d’aquesta espècie animal són 
recents, perquè les últimes repoblacions es van dur a terme el 
2004, i fins als anys 2007-2008, ─si no m’equivoco─, no es van en-
tregar els primers precintes i es va declarar l’espècie cinegètica.
Jo concretament no vaig caçar el primer cabirol fins al 2009, i 
penso que va ser un dels primers per acostament de la comar-
ca d’Osona. Com vaig explicar en el seu moment, ─aquí─, en 
l’article “Benvinguts cabirols”.
El fet que avui ens ocupa va succeir al juliol del 2011, a la zona 
dels Bevins, com jo l’anomeno, allà conflueixen dos APC: la de 
Sant Quirze-Montesquiu-Sora i la de Besora-Vidrà. Pel fet de 
ser soci de les dues, disposava aquella temporada de dos pre-
cintes. Aquesta situació m’anava molt bé perquè podia circular 
per tots els camps al llarg del camí, ja que aquests començaven 
pel vedat de Besora i seguien pel de Sant Quirze. En aquest 
punt de confluència pel costat de Besora hi ha un camp que 
solem anomenar-lo de “la Partió”.
Com que tenia els dos precintes, deixava el cotxe abans de 
començar el camí per anar als Bevins; a l’encreuament de la 
carretera que va a Llaers. Aquell mati, quan ja les albes ens 

visitaven, vaig fer el mateix. Un cop ben equipat amb tots els 
estris per practicar aquest tipus de caça, vaig començar la 
meva marxa silenciosa al màxim esperant així sorprendre al-
gun “follet del bosc”.
Encara no havia caminat cent metres, i arribava a les envistes 
del “camp de la Partió”, que per entre les rames dels matolls de 
sota el camí vaig veure que allà al camp hi havia un habitant; 
era un cabirol mascle. Em vaig preparar per tal de disparar, ja 
que em semblava prou reeixit. Amb el tres peus instal·lat, el ri-
fle a sobre, segur fora i tret, l’animal va saltar sorprès, jo també 
hi vaig quedar en veure que no l’havia tocat. Ell va reaccionar 
passat un moment saltant cap a sota el bosc, jo no, en tornar-li 
a tirar. Devia ser perquè feia poc que tenia el rifle de forroll i 
em descuidava molts cops de tornar-lo a carregar.
La qüestió és que aquell tret tan matiner segur que havia 
espantat el bestiar dels voltants, per això vaig anar marxant 
camí avall entrant ja al vedat de Sant Quirze, amb la convicció 
que no veuria res més, almenys per allà els voltants. Així va 
ser, ni al principi, ni al final del camí on s’acaben els camps, 
hi va haver res. caig anar pujant amb el mateix resultat.  

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



Cinegeticat44

Fets de caça | El cabirol sord del “camp de la Partió”

Abans d’arribar al “camp de la Partió”, 
vaig pensar de sortir amb precaució, no 
fos cas que el client d’abans no torni a 
estar al camp omplint la panxa. I, quina 
sorpresa quan vaig treure el nas i el vaig 
veure al mig del camp pasturant. Vaig 
aprofitar un roure guerxo, que a poc 
tros de terra feia com una essa formant 
un lloc molt adient per recolzar el rifle. 
El protocol de sempre i... tret! L’animal 
aixeca el cap, mira i segueix menjant; 
m’hi fixo abans de repetir, torna a aixe-
car el cap, però ara per a més “inri”, fa 
uns passos acostant-se. “Aquest em vol 
donar més opcions o està sord”, penso. 
No tinc munició dins l’arma, n’hi poso 
dos més i torno a la feina, ja que l’animal 
no marxa i segueix pasturant. Davant 
el meu nou intent, la seva mateixa res-

posta. Em centro i penso “ara no el pots 
fallar, ja  t’ha donat prou oportunitats, la 
bèstia”. L’apunto bé ara que està traves-
ser: tret! S’aixeca de les potes de davant 
saltant i... a terra. “Ha costat però ja el 
tens”, penso. L’animal s’aixeca, jo desca-
rregat, quasi no pot caminar, la cama 
de davant li penja, va molt coix, no farà 
gaire camí però desapareix cap a dins 

“... vaig a la raconada on em sembla 
que l’he vist desaparèixer i no hi veig ni 
gota de sang,...”

Rastre de sang a l’herba

El cabirol tal com va quedar abans de pujar el repetjó
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el bosc. Vaig a la raconada on em sembla que l’he vist desa-
parèixer i no hi veig ni gota de sang; a la vora del camp hi ha el 
fil elèctric, salto a sota, entre bardissa i ortigues, i no veig res. 
A les vuit he d’estar a casa, és l’hora que he de despertar els 
néts, abandono el rastreig, tornaré més tard, si puc amb un 
gos. Demano als companys de la colla del senglar de Besora si 
podran venir amb un gos: un té feina i l’altre no vol que cap gos 
rastregi cap cabirol.
Un cop a Sant Quirze i acabades les meves obligacions d’avi, 
vaig a veure al meu amic Roberto, per demanar-li si la seva 
gossa de la llebre seria capaç de trobar-lo. Em diu que la gos-

sa no, però ve ell, i segur que el trobarem.
Anem al lloc d’autos i seguim pel mateix indret que jo bus-
cava. Crec que de la manera que caminava el cabirol no pot 
haver anat lluny. Pujo a dalt al camp; he de trobar on ha cai-
gut, ja que des d’allà sé la seva trajectòria fins que ha entrat 
al bosc. Em costa però al final ho trobo (foto de l’herba amb 
sang). Impossible que hagi desaparegut per aquella raconada 
de més a l’esquerra que busquem, ha d’haver estat per una 
que hi ha més a la dreta. Allà el vaig a buscar, tampoc res; en-
tre les dues raconades hi ha un petit turó, baixo fins a la vora 
del camp tiro arran de fil de la raconada de l’esquerra cap a 
la de la dreta i oh, sorpresa!!! Allà al peu d’un petit repetjó 
de roca hi ha la pobra víctima que no ha pogut pujar-lo, ja 
encarcarada (foto del cabirol encarcarat), salto de content i 
crido al Roberto. Fem unes fotos (fotos jo amb el cabirol), vaig 
a buscar el cotxe i cap a casa satisfets, amb el cabirol sord del 
“camp de la Partió”.
Des d’aquest fet, i després del tràngol passat, vaig fer pensa-
ment de disposar per aquestes ocasions d’un gos de rastre de 
sang per trobar-me els animals ferits, i no vaig parar fins a 
tenir el meu teckel Xic, que aquesta temporada ja m’ha fet un 
bon servei en trobar-me un animal ferit.

“... oh sorpresa!!! trobo el ca-
birol al peu d’un petit repetjó 
que no va poder pujar...”

Premi final, posant amb el cabirol

El cabirol tal com va quedar abans de pujar el repetjó
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Becada
passió

Per Santi Llorà
Delegació Catalana del CCB
Fotos: Pius Vila

Resum de la temporada becadera
2015-2016 a Catalunya 

Intentar fer el balanç d’una temporada d’una au tan plena de 
misteri és força complicat. I és senzillament impossible fer-ho 
des d’una perspectiva merament individual. Només la suma 
d’esforços pot oferir alguna llum. I en aquest sentit, voldria 
agrair als fidels col·laboradors del Projecte becada que amb les 
aportacions permeten que intentar fer un resum de com ha 
anat la temporada sigui només agosarat, però ja no impossi-
ble.

Fonts
• Les dades aportades al Projecte becada (Proyecto becada) per 
21 socis catalans del Club de Caçadors de Becada que correspo-
nen a un mostreig de 467 jornades o, el que és el mateix, 1.984 
hores de caça. 
• Enquesta Percepció de la temporada online contestada per 
41 col·laboradors.
• Proyecto becada. Seguimiento de las poblaciones invernantes 
en España. Resumen temporada 2015-2016, del Club de Cazado-
res de Becada.
• Els butlletins Flash info, Bécasse, le réseau, de l’Office Natio-
nal de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS).
• Els butlletins climàtics del Servei Meteorològic de Catalunya.

El temps
L’estiu del 2015 a Catalunya ha estat el segon més calorós 
des de 1950, pluviomètricament irregular: sec en el litoral 
central-nord i en el prelitoral central; plujós a la Garrotxa, la 
Seva i el sector intercomarcal Berguedà-Solsonès-Alt Urge-
ll. Les temperatures de l’octubre van resultar força normals, 
amb escassa pluja. Va començar el novembre amb precipi-
tacions, des dels 40 litres d’algunes comarques fins als 150 
del Pirineu, les pluges del 2 i 3 de novembre serien les úl-
times que caurien al bosc fins al febrer. Novembre va ser 
un me s càlid, molt càlid a les parts més altes, i les tempera-
tures elevades es van mantenir fins a finals de temporada. 

La temporada
Malgrat trobar-nos amb un hivern molt càlid i sec, podem qua-
lificar la temporada 2015-2016 clarament com a bona, la segona 
millor dels últims deu anys, amb un ICA de l’1,691, només supe-
rada per la temporada 2011-2012. La diferència entre ambdues 
temporades és que la d’enguany no s’ha caracteritzat pel fred 
intens de l’altra, que ens va portar becades fins a comença-
ments de febrer, moment en què va irrompre una onada de 
fred. La sequera excepcional d’aquesta temporada xoca amb 
l’opinió estesa que com més humitat, més becades. La veritat 
és que les becades, en aquestes circumstàncies, les trobem 
més sovint als recs i a les bagues. No és cap disbarat pensar 
que, en aquestes condicions, les becades, concentrades en els 
punts més humits, són localitzades més fàcilment, donant 
una sensació d’abundància que potser caldria relativitzar.
Per àrees geogràfiques, els caçadors de la zona pirinenca i pre-
pirinenca l’han qualificat com a bona, els de la zona interior i 
central, entre regular i bona, i els del litoral i del prelitoral, com 
a regular. El fet que considerem la temporada com a bona en 
general s’explica per la diferència en el nombre de col·labora-
dors que aporten les seves dades al Projecte becada tenint en 
compte la zona on caça: hi ha el doble de participants de la 
zona que la considera bona que dels que la consideren regular.
La temporada va començar molt bé. En una enquesta online 
contestada per 41 socis del CCB, el 39% opina que les becades 
van arribar abans del que és habitual. De fet, l’ICA que en re-

1 L’ICA o ICA1 és l’índex cinegètic d’abundància. Ve a ser el nombre de becades vistes en una jornada estàndard de 3,5 h. Aquesta fórmula la comparteixen els 
clubs europeus de caçadors de becada associats a la FANBPO. L’ICA de la temporada 2015-2016 ha estat de l’1,69, la qual cosa vol dir que, de mitjana, caçant 
3,5 h es veien 1,69 becades. En els últims deu anys, la mitjana és de l’1,47.

21 socis catalans del CCB han 
aportat dades pel projecte beca-
da invertint quasi 2000 hores.
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sulta la 3a desena d’octubre és el més alt de la temprada, amb 
un 2,42. Però cal prendre aquesta dada amb cautela, i potser 
l’enquesta contribueix a explicar l’anomalia: més del 60% del 
caçadors de la zona litoral, prelitoral, interior i central no ca-
cen la becada a l’octubre; per contra, tres quartes parts dels 
becaders de la zona pirinenca i prepirinenca sí que ho fan. Per 
tant, les dades de la 3a desena d’octubre corresponen a una 
mostra escassa, constituïda bàsicament per caçadors de l’àrea 
pirinenca, els quals van trobar força becades. En qualsevol cas, 
segur que el fred de mitjan octubre a la Rússia europea va con-
tribuir a aquest fet.
Si analitzem la temporada per desenes, observarem que no 
s’aprecia la típica corba ascendent que assoleix el seu pic entre 
la 3a desena de novembre i la 2a de desembre, per anar dis-
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minuint lleugerament i progressivament fins a finalitzar la 
temporada. Si deixem de banda l’octubre i la 1a desena de no-
vembre, totes les desenes es mouen en xifres molt semblants, 
entre 1,5 i 2.
Que l’ICA no decaigui al llarg de la temporada es pot explicar 
en dos sentits: que han seguit entrant becades, com a mínim 
per compensar en part les baixes que per acció cinegètica s’ha-
gin produït i per suplir les becades que puguin haver marxat, 
i que el caçador, conforme avança la temporada, va buscant 
en nous caçants menys tocats que li proporcionin resultats 
satisfactoris.
La geografia catalana presenta característiques molt dife-
rents al llarg del territori que, tradicionalment, i en relació a 
la becada, ens porta a classificar-la en tres àrees amb especí-
fiques condicions orogràfiques i climàtiques: la zona Pirinen-
ca i Prepirinenca, la zona Interior i Central, i la zona Litoral i 
Prelitoral.
Pirineu i Prepirineu

Les valls del Pirineu i del Prepirineu van ser els que menys van 
patir els efectes de la sequera. Es van veure força becades a 
l’octubre, part de les quals podrien correspondre a exemplars 
sedentaris, i novembre va ser molt bo, el millor mes de la tem-
porada. Desembre no va quedar gaire per sota, i és qualificat 
com a bo. Aquesta zona va tenir un nombre significatiu de be-
cades a molta alçada i, a manca de neu i gràcies a la inversió 
tèrmica, s’hi van acantonar. Al gener, amb una mica més de 
fred, va baixar un xic la densitat de becades i els enquestats el 
qualifiquen entre regular i bo.
Interior i Centre
Els caçadors d’aquesta zona comencen la sessió una mica més 
tard que els del Pirineu, i la majoria comença la temporada per 
Tots Sants. Gairebé la meitat dels enquestats també considera 
que les becades van arribar abans del que és habitual. Novem-
bre i desembre van ser bons, especialment en els terrenys més 
humits. Gener va baixar una mica i es va quedar amb regular.
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Litoral y Prelitoral
El caçador d’aquesta zona considera la temporada com a regu-
lar, si bé hi ha opinions del tot enfrontades: la distribució de 
les becades ha estat molt irregular i, per posar un exemple, al 
novembre hi ha el mateix nombre d’enquestats que el qualifi-
quen de molt bo o de molt dolent. La distribució irregular de 
les pluges de principis de temporada i les peculiaritats pròpies 

Temporada 2015-2016

Nombre de col·laboradors 21
Jornades de caça 467
Nombre d’hores de caça 1984,5
Mitjana d’hores per jornada 4 h 15 min
Becades vistes 960
Becades abatudes 337
Índex cinegètic d’abundància (ICA1)1 ,69
Caceres individuals6 1,46%
Mitjana de gossos per jornada 2,17
Primera becada vista 22/10/2015
Nombre d’ales aportades2 94
Pes mitjà 305
Percentatge d’adultes4 4,78
Percentatge de joves 55,22

del terreny en relació a la 
humitat segurament explica-
rien aquest fet. Aquesta zona, 
tanmateix, no ha percebut 
una disminució dels efectius 
al gener.
Dades sobre jornades i cap-
tures
Les dades s’extreuen de les 
Fitxes de jornada i de les Fi-
txes de captura que els nos-
tres col·laboradors, socis del 
CCB, han completat. Són 16 
anys de recollida de dades, 
els últims 10 online. Modes-
tament creiem que aquesta 
aplicació conté el major vo-
lum d’informació que es té en 
aquest país sobre la becada, i 
de llarg, de molt llarg.
La temporada a França
Un percentatge molt elevat 
de les becades que ens arri-
ben passen per França. El 
fet de pertànyer a un mateix 
corredor migratori fa que tin-
guem molt en compte la in-
formació que ens arriba des 
d’allà. I en el model de gestió 
cinegètica potser també ens 
hi hauríem d’emmirallar.

A França la densitat de beca-
des s’ha mantingut en valors 
alts d’acord amb les dades 
dels anelladors de la ONC-
FS, que en les seves sortides 
nocturnes han detectat més 
exemplars que en les dues úl-
times temporades, que ja van 
ser qualificades com a bones. 
La distribució va ser irregu-
lar i la concentració més ac-
centuada es donava al nord 
i a l’est, gràcies a un hivern 
suau que les ha retingut allà. 
Sembla que aquesta tendèn-
cia tendeix a repetir-se més 
any rere any i hi ha qui ho re-
laciona amb el canvi d’hàbits 
migratoris relacionats amb 
l’escalfament global.

La temporada a Espanya
Disposem de les dades del 
Proyecto becada del CCB 
per fer-nos una idea de com 
ha anat la temporada a l’Es-
tat espanyol. L’ICA global 
ha estat de l’1,13, per 1,69 de 
Catalunya, el més elevat de 
tot l’Estat. L’índex més baix 
correspon al País Basc, amb 
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un 0,54. En general, ha estat millor la temporada a l’àrea medi-
terrània i d’interior que a l’àrea cantàbrica.
Com també passa a Catalunya, es va anticipar l’arribada dels 
primers efectius (l’ICA d’octubre dóna un 26% per damunt 
de la mitjana del període 2005-2015). Durant el novembre es 
va anar alentint el flux migratori (5% per sota de la mitjana) 
i va caure encara més durant el desembre (13% per sota de la 
mitjana) i va continuar caient durant el gener (17% per sota). 
El que semblava una bona temporada, es va anar torçant pro-
gressivament, fins a tal punt que es pot considerar més aviat 
dolenta, amb un ICA 10 punts per sota de la mitjana del perío-
de 2005-2015.

En 467 jornades de caça 
s’han vist 960 becades, 
de les quals se n’han 
abatut 337.
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Conclusions
Les becades van arribar abans del que és habitual i van fer-ho 
més a través del Pirineu que enganxades a la costa. L’absèn-
cia de NE al llarg de la temporada va perjudicar l’entrada a 
través del golf de Lleó i se’n va ressentir l’àrea litoral i prelito-
ral. Ja hem dit que una part de les becades primerenques pot 
correspondre a becades nidificants o nidificades, però el gran 
gruix correspon a becades de llarg recorregut, que són les que 
passen l’estiu més al nord i, paradoxalment, les que van més 
al sud. Aquestes comencen el moviment migratori abans que 
les altres. És possible que bona part d’aquestes becades pri-
merenques corresponguin a exemplars joves de llarg recorre-
gut que, davant d’un hivern benigne, donen per bo el nostre  
territori i s’abstenen d’anar més al sud. Reforça aquesta opi-
nió el fet que al novembre el percentatge de joves s’enfila fins 
a 11 punts per sobre del global de la temporada. L’anellament 
científic i el seguiment per satèl·lit demostren que les becades 
adultes tenen molta tirada a repetir tant el lloc d’hivernada 
com el de cria. 
Els lleugers pics que s’observen a la 1a i 3a desenes de desem-
bre correspondrien a una segona tongada, constituïda per 
becades de curta migració que, en no ser empeses pel fred, 
van arribar una mica més tard del que ens tenen acostumats 
i ho van fer de manera gradual, i es van assentar, també, en 
bon nombre. Aquest solapament de les dues poblacions po-
dria explicar la bona abundància de becades de la temporada 
2015-2016. 
Si tenim en compte que al gener l’ICA es manté a nivell gene-
ral i disminueix la sensació d’abundància a nivell de zones de 
l’interior i, en canvi, esdevé el millor a les zones més properes 
a la costa, és lògic pensar que s’ha donat un moviment d’erra-
tisme local, buscant millors terrenys en cotes més baixes del 
litoral i del prelitoral.

ASSEMBLEA GENERAL FANBPO/CCB 2016
Els passats dies 9, 10, 11 i 12 de juny van tenir lloc a Mogro (Can-
tàbria) la XVI Assemblea General del CCBP (Club de Cazadores 
de Becada con Perro) i la XII Assemblea de FANBPO (Federació 
d’Associació Nacional de Becaders del Paleàrtic Occidental).
Va ser un cap de setmana molt intens en què es va poder fruir 
de diverses activitats per conèixer l’entorn (visites turístiques 
a Santoña i Santillana del Mar), participar a les assemblees i 
taules de treball o passar per les conferències d’alguna de les 
màximes autoritats en l’àmbit tant nacional com internacio-
nal del món de la becada i del gos de mostra. Més de mitja 
dotzena de socis catalans del CCB van voler-hi ser presents 
i van tornar encantats de l’experiència i de l’acollida que se’ls 
va dispensar.

La climatologia determinarà 
en gran part, una millor
o pitjor entrada de becades 
al territori.

Becada passió | Resum de la temporada becadera 2015-2016 a Catalunya
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Entrevista 
Societat de Caçadors de Fonollosa (Bages)

Joan Duocastella Torne. President
Ramon Fàbrega Garrigó. Secretari

Caça Social

Com es diu la vostra societat de caçadors i quines són les ca-
racterístiques principals?
La nostra societat s’anomena Societat de Caçadors de Fonollo-
sa i es va fundar l’any 1978. 
Actualment, la societat està dividida en dues seccions, d’una 
banda, la que engloba tots els socis per a la caça menor i, de 
l’altra, la colla del senglar. En el cas de la caça menor, només 
poden ser socis els residents al municipi o bé que hi tinguin 
una vinculació molt especial. Es caça al terme municipal de 
Fonollosa així com en una petita part del terme de Sant Mateu 
de Bages, en total unes 3.000 hectàrees. 
En canvi, la colla del senglar, encapçalada pel Joan Duocaste-
lla, és exclusiva de caça major i és oberta a qui ho desitgi, tant 
del municipi de Fonollosa com d’altres. Aquesta colla, que es 
va fundar una mica més endavant, el 1983, caça principalment 
al terme municipal de Fonollosa i també a Rajadell, amb algu-
nes excepcions, en total, unes 4.500 hectàrees.

Quants socis sou i quin perfil teniu?
En caça menor, actualment som 50 socis. Quan es va fundar 
la societat aquesta xifra rondava els 100 socis, però en reali-
tat era una xifra enganyosa, ja que s’hi van apuntar tots els 
propietaris de terres del terme, fossin caçadors o no, per tal de 
col·laborar. 
En el cas de la colla del senglar, d’inici érem molt pocs socis, 
però cada any n’ha anat augmentant el nombre i actualment 
en som 60.
La mitjana d’edat dels socis de caça menor ronda els 55 anys. 
A la colla del senglar la mitjana d’edat baixa una mica perquè 

hi ha una colla de gossers veterans i una colla de molt joves. A 
més, hi tenim quatre noies que viuen la caça com el que més!

Quines espècies cinegètiques teniu i quines caceu més habi-
tualment?
Tenim les espècies habituals de tota la Catalunya Central. El 
que cacem més habitualment, per descomptat, és el senglar i 
algun cabirol. En caça menor el més habitual és caçar tudons, 
tórtores, perdius i conills. De mitjana, aquest és el nombre de 

captures que fem per espècie en una temporada:
Són molt complexes les tasques que heu de fer com a gestors 
de l’àrea privada de caça?
Bé, és cert que tenen la seva complicació com qualsevol socie-
tat sense ànim de lucre que es pretengui gestionar. La gestió 
de la societat de caçadors cada vegada es complica més per 
l’increment de burocràcia. A part, també cal fer les tasques de 
sempre, com són la reposició de plaques, el manteniment de 
punts d’aigua, de camins, etc.

Algun aspecte que cregueu que es pot millorar?
Creiem que la Llei hauria de ser una mica més flexible en al-
guns aspectes, com ara en les distàncies de seguretat als ca-
mins en les batudes, ja que moltes vegades no tens cap altre 
lloc on posar-te, no permetre més de tres trets en la caça del 
senglar quan ja quasi es consideren plaga pels sembrats i, so-
bretot, millorar la imatge del caçador entre tots, començant 
per les escoles i els mitjans de comunicació, ja que no hi ha nin-
gú que estimi més el territori i el medi natural que el caçador.

Com porteu la relació amb la resta d’usuaris del medi natural?
Ho portem realment força bé. Procurem avisar de les batu-
des el dia abans a les masies més afectades i les de segona 
residència, i senyalitzem els camins principals. Sempre surt 
el cas aïllat que no ho vol entendre i li sembla que només és 
seva la raó. En aquest cas li recordem que ben avinguts hi 
hem de cabre tots i, sinó, creiem que el problema el té ell.

Espècie Mitjana de captures

Senglar 227
Tudó 70

Tórtora 30
Perdiu 40
Conill 50
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Teniu molts problemes de danys d’es-
pècies cinegètiques a l’agricultura, acci-
dents de trànsit, etc.? Com ho solucioneu?
Comença a ser molt complicat atendre a 
tot arreu on et reclamen. Procurem, cada 
vegada que un pagès ens ho demana, fer 
la batuda en aquella zona. Pel que fa als 
accidents, tenim zones bastant compli-
cades. El que no trobem just, encara que 
la Llei ha millorat molt, és que la nostra 

assegurança s’hagi de fer càrrec d’alguns 
accidents que no han estat ocasionats 
per un empait dels nostres gossos.

Alguna anècdota a destacar?
D’anècdotes, mil! Amb els anys que ca-
cem junts amb el Joan com a cap de co-
lla i gosser (diu el Ramon). En recordo 

una estant de parada al Pla de Camps. 
El Joan va llevar els porcs al matí ben 
d’hora. Me’n va passar un pel mig de dos 
camps molt lluny i sense gossos. Vaig dis-
parar un tret (com diem moltes vegades, 
més pot perdre-hi ell que tu...), però l’ani-

mal va continuar i es va ficar a la solana 
del Jaume Casas. Al migdia, quan ja ana-
va per plegar, m’hi vaig arribar per com-
provar si feia el peu gros o petit, ja que 
era molt lluny i no ho vaig saber veure. 
La meva sorpresa va ser que em vaig ado-
nar que l’havia ferit amb el tret, perquè 
deixava molta sang (i això em va saber 
molt greu, ja que no m’agrada gens deixar 
una peça ferida). A aquella hora ja no 
teníem gossos, eren tots escampats per 
aquelles muntanyes, així que al rastre de 

sang m’hi vaig posar jo i s’hi va ajuntar 
un company que ja l’hi seguia un gosset 
petit molt bo (el Xico). Vam arribar a un 
garric molt gros i aquell gosset va aixecar 
les orelles i em va mirar com dient “està 
aquí dins, però jo no m’hi fico”, jo l’ani-

mava però ell em deia que no. Llavors li 
vaig dir al meu company que es posés a 
l’altra banda per quan sortís, que jo hi en-
traria perquè em semblava que era petit. 
Estava a deu metres dins del garric que 
m’arribava a la cintura quan, a dos me-
tres, va arrencar la fera de cara cap a mi! 
Només vaig veure la clina a la meva bra-
gueta i que se m’eixamplaven les cames i 
jo... ni temps de disparar! Més endavant, 
el gosset me’l va tornar a sitar i el vaig re-
matar. Quin ensurt vaig tenir quan vaig 
veure aquella bèstia amb aquells ullals i 
els meus pantalons ratllats!! Si arribo a 
ser baixet marxo a cavall i amb les cuixes 
foradades!!

Com veieu la vostra societat en el futur?
A la societat de caçadors li costa fer relleu, 
va fent la viu-viu, falta caça i no estem de 
moda. La colla del senglar, en canvi, té mol-
ta empenta, hi tenim un bon grup de jovent 
i veus que s’ho passen bé. Pensem que és 
un esport dels més antics i que, per més 
entrebancs que ens posin, no morirà mai.

La Llei hauria de ser 
una mica mes flexible 
en les distàncies de 
seguretat als camins en 
les batudes.
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Recepta

Preparació

Uns dies abans de fer la recepta salarem els 
tudons i els deixarem a la nevera. 
Netejarem de sal tots els ossos i els tudons 
sota l´aixeta i els deixarem una horeta en re-
mull amb aigua freda. 
Pelarem les patates i les pastanagues i farem 
boletes d’uns tres centímetres amb una cu-
llera parisién i les guardarem amb aigua a la 
nevera. Escorrerem els ossos i els posarem en 
una olla amb aigua freda juntament amb la 
branca d’api, el porro, els cigrons i les restes de 
patata i pastanaga de fer les boletes de verdu-
res. Courem el caldo unes tres hores.
Colarem el caldo, reservarem els cigrons i 
desossarem els tudons i reservarem només la 
carn sense pell ni ossos. 
Mentrestant picarem l’all i el julivert i els po-
sarem juntament amb la carn picada, els ous, 
la tòfona ratllada i la carn dels tudons ben 
picada, i ho amassarem bé. Aleshores hi afegi-
rem un parell de cullerades de farina i farem 
les pilotes no gaire grosses i les deixarem en-
farinades.
Posarem el caldo a bullir i hi afegirem les pi-
lotes. Al cap d’uns quinze minuts incorpora-
rem les boletes de pastanaga i de patata i els 
cigrons cuits. Ho deixarem coure uns deu mi-
nuts i ja ho podrem servir. 
Si volem afegir pasta del tipus galets, els posa-
rem juntament amb les verdures. 

Ja arriba el fred i a tothom li ve de gust una bona escudella 
calenta. Us porto una recepta en què canviarem tot l’aviram 
per tudons; de ben segur que us agradarà.

A mi em porta records de la infància: veig la padrina pelant 
els tudons vora el foc a terra i l’olla penjada fent xup-xup.  

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

Gourmet

Escudella de tudó amb pilota trufada  i verdures  

Ingredients

- 3 tudons

- 1 cua de porc salada

- 2 peus de porc

- Un tors d’espinada 

- 2 ossos blancs de caldo

- Un tros de pernil

- Una branca d’api

- Un porro 

- 5 pastanagues

- 5 patates

- 300 g de cigrons remullats

- 400 g de carn per fer pilota 

- Una tòfona petita 

- All

- Julivert

- 2 ous 

- Farina 
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COMPRAMOS CARNE
DE CAZA MAYOR

HNOS. ZANDIO
Juan 689 233030        Iñaki 659 428654
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Telemetria per a Experts en Caça

No perdeu els vostres gossos
amb simples collars GPS

No malgasteu els vostres diners
en la compra de mapes

Us tinc campions,
som-hi cap a casa

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

ÚNIC 

AL MÓN

GPS+Ràdio Tracking

Localitza
ció i navegació


