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¿TE APUNTAS?

VENTE A CAZAR 
CON NOSOTROS. 

DESTINO 
GROENLANDIA

DEL 5 AL 10 DE MARZO 
DE 2017

Iberalia Tv
ver para creer

CON LA COLABORACIÓN DE:

DISPONIBLE EN:

PRODUCCIÓN 
PROPIA

Iberalia expediciones se desplaza al Reino de Dinamarca 
para grabar espectaculares jornadas de caza. 

Iberalia Expediciones viajará a Groenlandia para cazar Muskox 
durante 3 días . Una ocasión única en la que ofertamos 4 plazas 
a un precio exclusivo con la clara intención de que disfrutes 
de una nueva aventura junto a las cámaras del canal.

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

Comparte con nosotros UNA EXPERIENCIA ÚNICA: 
“Tras los grandes MUSKOX en GROENLANDIA”
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“Avui és un dia gris. Una vegada més, la Federació Catalana de 
Caça ha rebutjat les propostes de col·laboració amb la revista 
Cinegeticat. 
Sincerament pensàvem que darrere els seus discursos refe-
rents a la necessària unió del col·lectiu i la necessària suma 
d’esforços, aquesta vegada aconseguiríem crear una sinergia 
positiva per a la caça i els caçadors de Catalunya. La realitat, 
però, és que la majoria dels 16 membres que composen la “recent 
renovada” Junta, a la darrera reunió van decidir no col·laborar 
amb l’única editorial cinegètica catalana. 
Des de Cinegeticat seguirem lluitant per defensar la caça, la for-
mació i tecnificació del col·lectiu tal com hem estat fent fins ara, 
això sí, en paral·lel, quina llàstima.”
Aquesta és la carta que vaig publicar a les xarxes socials el pas-
sat 11 de novembre. Una vegada analitzada la repercussió me-
diàtica que ha tingut i havent rebut incalculables mostres de 
suport vingudes majoritàriament d’aquelles persones que real-
ment són caçadores i viuen la caça apassionadament, he decidit 
tornar-ho a publicar en la meva editorial afegint-hi un seguit 
d’aclariments:
Des del naixement de Cinegeticat, no hem parat d’oferir pro-
postes de col·laboració a la Federació Catalana de Caça perquè 
sempre hem cregut que entre tots els actors que formem part 
directa de l’activitat cinegètica catalana hi hauria d’haver unes 
sinergies positives i d’unió que al mateix temps ens servissin 
per fer més fort el col·lectiu al qual pertanyem. Malaurada-
ment, tot i tenir el suport i reconeixement d’alguns membres de 
les diferents territorials que componen la Catalana, la resposta 
institucional ha estat sempre la mateixa: NO (amb la boca peti-
ta, això si, no fos cas que els de la revista s’emprenyessin i ens 
fotessin enlaire el chiringuito!).
Aquest escrit no pretén denunciar la contraprestació econò-
mica en si mateixa que pot establir la Federació amb el nostre 

mitjà,atès que cadascú ja sap el que fa i com diuen a casa meva“a 
la força, els pengen”.
Amb aquest escrit tampoc pretenem vendre’ns a cap entitat, 
com sempre hem dit som una editorial lliure i independent. Si la 
col·laboració amb la Federació s’hagués fet efectiva, haguérem 
continuat essent una editorial lliure i independent, era una de 
les nostres condicions, és clar. 
I menys encara, tampoc no volem fer pena a ningú. El projec-
te és evidentment privat tot i que té un caire social amb una 
ànima participativa i popular, que és justament el producte que 
fins ara no teníem a Catalunya. Vagi per davant, que tant un 
tracte de mínims com un de màxims no farà Cinegeticat ni més 
rica ni més pobra. És clar que com a empresa hi haurà uns guan-
ys addicionals, però qui realment hi guanyarà serà el col·lectiu 
caçador.
Amb aquest  escrit, vull posar de manifest que trobo vergon-
yosa la poca sensibilitat i les nul·les ganes de trobar una col·la-
boració eficient i positiva per al col·lectiu, entre una entitat que 
s’omple la boca dient que representa els caçadors i la nostra 
revista Cinegeticat. Tot i així, encara que algun dirigent faci de-
magògia amb les nostres propostes, nosaltres les mantindrem, 
perquè creiem que la unió és la força i creiem en un futur millor.
Sota aquesta superlluna, demano un tracte més just per  a l’ac-
tivitat cinegètica, les empreses del sector i els caçadors i caça-
dores de veritat.
Amb el permís de Sant Hubert i conjuntament amb l’equip de 
Cinegeticat, us desitjo unes bones festes, unes bones i segures 
jornades de caça i un millor 2017!

Eduard Melero
Director
cinegeticat@cinegeticat.cat

Editorial
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Caça news
Sant Miquel de
Campmajor rep
la cacera de les dones

Sant Miquel de Campmajor, un municipi amb menys de 300 
habitants de la comarca del Pla de l’Estany (Girona), ha estat 
l’escenari de la 14a CACERA DE LES DONES.
Aquest esdeveniment se celebra any rere any i reflecteix un 
creixement a l’alça pel que fa al nombre de participants, fet 
que indica que el col·lectiu caçador femení té una bona base 
i està consolidant-se arreu de Catalunya. Cal destacar que 
a la trobada d’enguany, de 33 caçadores, la meitat d’elles no 
assolien els 30 anys i representaven pràcticament a la tota-
litat del territori.
Com en cada trobada, una persona responsable amb l’ajuda 
de la resta del grup, s’ocupa d’organitzar-ho tot. Això és pos-
sible perquè hi ha municipis i colles que ofereixen de mane-
ra totalment desinteressada el seu vedat i infraestructures 
per poder celebrar l’esdeveniment. Enguany, l’amfitriona ha 
estat la Mari Carme Alvarado, que, en col·laboració de la Co-
lla de Sant Miquel de Campmajor i la societat de caçadors, el 
mateix alcalde del municipi, els seus familiars més directes i 
les dones de la Colla, ha organitzat fins a l’últim detall de “La 
Cacera de les Dones 2016.
Tot i que el dia no va ser ideal per la cacera, meteorològi-
cament parlant, es va poder gaudir d’una bona jornada i la 
Serra de Can Ginestar va rebre durant tot el matí empaits 
constants i uns quants trets. Cal destacar l’actuació de tots 
els gossers i els seus gossos, però cal fer menció especial a 
les 4 gosseres; L’Eva, la Susanna, la Paula i la Sílvia, que van 
demostrar que estan més que acostumades a moure’s per 
aquests boscos tan densos. En finalitzar la batuda es van 
poder recuperar 5 senglars i un cop recollits tots els gossos, 
es va fer la foto de rigor per emmarcar la jornada.

Foto de grup de les caçadores 2016

Després de la foto de grup, els participants que van voler es 
van quedar a dinar a l‘Hostal de Sant Miquel de Campmajor i 
en acabar el dinar de germanor es va dur a terme el típic i es-

perat sorteig de regals que els col·laboradors (detallats al fi-
nal del text) van donar als organitzadors per fer la festa més 
divertida. També l’anterior amfitriona, Anna Blancafort de 
Colera, va passar el relleu (quadre) a la Mari Carme Alvara-
do, que el deixarà lluint a Sant Miquel fins a la propera cace-
ra de les dones de l’any vinent, que encara està per decidir 
on es farà, entre les colles que ja han mostrat el seu interès.

Dinar de germanor

Ja per acabar, tant la Mari Carme com la Rosa Bota (Fun-
dadora i organitzadora de la cacera de les dones) van voler 
acomiadar la trobada i van agrair especialment la col·labo-
ració de:
* La Societat de caçadors de Sant Miquel, especialment la 
colla del senglar pel seu oferiment per fer la cacera.
* Als gossers i gosseres.
* A les dones i acompanyants.
* A tots els col·laboradors que han ofert un detall per al sorteig.

Per Xavier Sala

La Mari Carme amb el senglar que va abatre



7Cinegeticat

Batuda
Narinan

 Col·laboradors dels regals
• Armeria Punt de Mira de Figueres
• Armeria Escatidor de Banyoles
• Armeria l’Isard de Terrassa
• Associació de Caçadors St. Miquel de Colera
• Associació la Colla de Canyamars
• Bar Can Surreyes de Llers
• Carnisseria Can Santi de Bellcaire d’Empordà
• Carolina Peña
• La Revista de Caça de Catalunya, Cinegeticat
• Cristina de Domingo
• Embotits Ca la Glòria d’Hostalets de Balenyà
• El petit forn de pa de Terrades
• Estanc núm. 8 de Figueres
• F. Palma Instal·lacions de l’Escala
• Floristeria Martí de Figueres
• Joieria Boris
• La Fornal de Terrades
• L’Hostal de St. Miquel de Campmajor
• Hotel Montecarlo de Roses
• Ous de Can Tubert
• Societat de caçadors de Navès
• Societat de caçadors de St. Miquel de Campmajor

El passat 15 d’octubre es va celebrar a Lladó la pri-
mera cacera d’aquesta temporada del grup Nari-
nan. Van participar-hi 95 caçadors, 40 dels quals 
eren menors de 30 anys.

Van haver-hi 9 colles de gossos capitanejades per 13 
gossers que portaven un total de 110 cans, el quals 
van batre un total de 250 ha del paratge de la Mare 
de Déu del Món.

El resultat final va ser de 38 senglars, 9 muflons i 1 
cérvol abatuts. Aquesta espectacular xifra serà re-
cordada per molts, ja que és el rècord de la història 
de la colla de Lladó.

La societat de caçadors de Lladó agraeix la bona 
conducta dels components del grup Narinan i els 
emplaça a gaudir de properes caceres. 

L’anècdota de la jornada, a part dels trets i empaits 
que es van sentir durant tota la cacera, va ser el ba-
teig cinegètic de la Maria, la qual va abatre el seu 
primer senglar (un bon verro).

Per Joan Oriol
Fotos: Raquel Martinez

Escoltant les indicacions del cap de colla just abans de començar

La maria amb el seu senglar
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Caça news | Munteria seti.cat

Munteria seti.cat
Dissabte, 5 d’octubre del 2016
Seti.Cat, se’n va de munteria. Aquesta 
temporada es comença fort ... Després de 
diverses propostes la que qualla millor és 
dur a terme una primera munteria per te-
rres castellanomanxegues.
Lloc escollit: Port Sant Vicent, al límit 
entre Toledo i Càceres. Es comença a tre-
ballar en el projecte uns dos mesos abans. 
Molta feina telefònica, ja que el grup és 
nombrós. La infraestructura del lloc triat 
és molt precària, sobretot en places hote-
leres. Al final es lloguen tres cases de tu-
risme rural al proper poble de Mohedas 
de la Jara. En el transcurs de la tarda van 
arribant els companys; sopar i amb molts 

nervis a dormir. Dissabte, 8.30 h tots al 
lloc indicat. Esmorzar (sense migas) i 
sorteig de les parades. El dia es presenta 
espectacular, amb un sol radiant. Seixan-
ta llocs col·locats i tot a punt per a la solta 
dels gossos (tots tipus podenc). Cazadero 
espectacular, muntanya alta i bruta, molt 
boscós de pins i alzines amb parts d ‘este-
pa. Es caça a tot el vessant de la serra... es 
comencen a sentir els primers trets, lla-
drucs i empaits dels gossos amb els crits 
dels gossers conduint les peces a les para-
des.  La cacera dura més de quatre hores 
i són incomptables els trets, no paren de 
ressonar... se’n calculen prop dels qua-
tre-cents. A poc a poc, es va informant 
per les emissores de les captures i el nom-

bre és molt alt. Segons l’organització són 
15 cérvols, 10 senglars i 49 cérvoles. Pixixi, 
i Adria amb quatre peces. Una munteria 
molt bona, experiència fantàstica amb 
seti-munters... Repetirem l’experiència a 
Conca el 3 de desembre.

Una manera de caçar 
totalment diferent a la 
que estem acostumats.

Per Xavier Rincon 
(Text i fotos)



NOVA EXPOSICIÓ AMB MÉS 

DE 80 REMOLCS EN STOCK 

PER ENTREGA INMEDIATA !! 

NOVA GAMMA DE REMOLCS DE CAÇA !!! 
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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

El Mu, un impressionant escull rocós que s’aixeca a la vora del Segre a Alòs de Balaguer.

Retorn al futur                             

Estic aquí, assegut sota una suau volta estel·lar. Atent, ob-
servo com la radiant llum de la lluna plena impregna amb la 
seva claredat la figura impressionant del Mu, una espectacu-
lar estructura rocosa que s’alça poderosament a la vora del 
riu Segre. Sóc a Alós de Balaguer, un paratge de bellesa ini-
gualable. Tanco els ulls i deixo la meva ment volar; penso en 
aquells dies llunyans quan els nostres avantpassats es tro-
baven immersos en un fascinant món de subsistència en què 
caçar s’escrivia amb lletres majúscules. Eren uns incipients 
predadors de cos pelut i trets simiescos, que van baixar dels 
arbres per començar a caminar alçats sobre els seus fràgils 
peus nus. Els pròxims anys demostraríem com nosaltres, els 
Homo sapiens, estàvem destinats a canviar el curs de la his-
tòria en aquest planeta.
No posseïen urpes, tampoc ullals afilats, però si una ment 
àgil i unes mans hàbils amb les quals elaboraven diverses 
eines que suplien amb escreix allò que no tenien. Per si això 
fos poc, la seva destresa els va permetre dominar el que amb 
el temps es convertiria, sens dubte, en el seu aliat més fidel: el 
foc. Junts devien conduir les seves preses fins a algun remot 
precipici o un profund forat natural on finalment moririen 
estimbades. Però el seu gran potencial caçador no acabava 
aquí, perquè amb el pas del temps van anar sorgint multi-
tud de diferents trampes especialitzades, com les lloses o els 
llaços. Amb aquestes eines capturaven ocells i petits mamí-

fers amb els quals complementaven la seva quotidiana dieta 
recol·lectora. També van aprendre a treure profit de les pro-
pietats d’algunes plantes, seleccionant aquelles que destil·la-
ven lligues enganxoses amb què podien atrapar diversos ti-
pus d’aus, o aquelles altres que posseïen verins potents amb 
les quals podien enverinar els peixos a les basses; igualment 
les van utilitzar per a elaborar efectius ungüents curatius 

amb els quals guarir més ràpidament les seves ferides.
 El seu enginy i la seva perseverança, els conduïren a desco-
brir nous i millors utensilis que els permetien abatre els ani-
mals a distància, augmentant la seva efectivitat i el nombre 
de peces capturades. Així, va sorgir el venable i posterior-
ment el propulsor, amb el qual s’augmentava l’abast i l’efec-
tivitat del primer. No obstant això, el millor estava encara 

Les mans hàbils, la ment desenvolu-
pada i la seva destresa van ser
la clau de l’èxit.
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Fa almenys 16.000 
anys que es practica 
la caça amb arc.

Representació pictòrica de l’Art Parietal
Llevantí (Vallorta).

per arribar, ja que si hi ha un utensili 
que hagi multiplicat amb escreix el po-
tencial caçador de l’espècie humana, ha 
estat sens dubte l’arc.
 Sabem del cert que la caça amb arc per-
sisteix lligada als habitants de la pe-
nínsula Ibèrica des de fa almenys uns 
16.000 anys, com així ho testifiquen les 
nombroses puntes de fletxa trobades en 
els diferents jaciments mesolítics que 
romanen al nostre país. El maneig de 
l’arc va permetre a l’home abatre peces 
de grans dimensions i minimitzar-ne 
els riscos, cosa que es nota sobretot en 
les restes humanes trobades en els jaci-
ments pertanyents a aquesta època, ja 

que el nombre de fractures òssies que 
mostren resulta considerablement me-
nor que en aquells altres que pertanyen 
a èpoques anteriors. L’arc també els de-
via facultar per enfrontar-se amb èxit 
a perillosos depredadors naturals, com 
l’ós de les cavernes─Ursus spelaeus─ 
amb el qual mantenia una competèn-
cia directa per a l’ocupació de les coves 
millors, aquelles més ben orientades 
alienes als atacs del vent, on els raigs 
del sol contribuïssin a aconseguir una 
estada confortable. Ells, les necessita-
ven per ubicar els seus jaços, la seva 
llar. Nosaltres... també.
Alguns segles després, l’ús de l’arc 
com a “arma de caça” va quedar pode-
rosament ratificat en moltes de les ro-
ques que romanen suspeses sobre rius 
i rieres seques en nombroses regions 
muntanyenques de la mediterrània pe-
ninsular, i gràcies a l’important llegat 
pictòric deixat pels nostres ancestres 
que avui coneixem com l’Art Parietal 
Llevantí. En ell, es plasmen, amb enve-
jable realisme, impressionants escenes 
cinegètiques en què els caçadors fan ús 
dels arcs i fletxes per abatre cérvols, ca-
bres o porcs senglars.
Avui, com llavors, continuem sent un 
poble caçador, ja que negar els nostres 
orígens seria igual que perdre la nostra 
identitat humana. De la mateixa ma-
nera, la caça amb arc continua sent el 
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En un Hide | Retorn al futur

mètode més selectiu i conservacionis-
ta d’entendre aquesta activitat, ja que 
aquí no hi preval la quantitat de peces 
abatudes ni el valor de l’ornament que 
puguin tenir sinó l’afany de supera-
ció personal i el retorn a aquell remot 
passat en què l’home i la natura cami-
naven de la mà. Sé que molts de vostès 
pensaran que els arcs moderns “de po-
litges” disten molt dels que van utilit-
zar els nostres avantpassats. I encara 
que és cert que estan construïts amb 
materials de la més alta tecnologia, no 
és menys cert que el seu concepte i el 
seu “esperit” segueix sent el mateix. 

L’arc NO és una arma de foc. És de 
“tracció animal”, això és el que la dife-
rencia de la resta, i ens fa experimentar 
unes sensacions molt especials quan, 
després de tensar la corda amb l’esforç 
dels nostres braços, veiem la fletxa vo-
lar directament cap al seu objectiu.
Podríem parlar aquí de les moltes di-
ferències existents entre l’arc i les 
armes de foc. No obstant això, només 
n’esmentaré dues: aquelles que aconse-
gueixen que l’arc ens faci viure l’emo-

ció de caçar amb una major intensitat. 
Doncs bé, la primera d’elles és la dis-
tància a la qual es pot fer el tret, ja que 
si un rifle és capaç d’abatre un animal 
de caça major a distàncies que superen 
els dos-cents metres, les distàncies de 
tir utilitzades en la caça amb arc difícil-
ment sobrepassen els cinquanta. I no és 
perquè una fletxa no sigui capaç d’aba-
tre un animal a major distància, que ho 
és, sinó perquè el caçador arquer en el 
seu afany per col·locar la fletxa allà on 
sap que el seu efecte provoca l’òbit de 
l’animal sense patiments innecessaris 

i en escassos segons, assegurarà el tir 
i s’aproximarà a la peça a distàncies 
molt curtes. Unes distàncies de tir que 
resulten inversemblants per a alguns 
caçadors acostumats a les virtuts d’un 
rifle.
Aquesta proximitat necessària acon-
segueix que en el moment de deixar 
anar la fletxa la presència de l’animal 
embargui els nostres sentits, la seva 
olor corporal ens acapari les fosses na-
sals i aleshores els seus ulls sembla que 
se’ls escapin de les òrbites tot escodrin-
yant cada racó de la seva bella pell, en 
una comunió perfecta en què caçador 
i presa sobrepassen qualsevol aspecte 
comercial per centrar-se en l’autèntica 
aventura de la vida. En aquell acte en 
què que caçador i presa interpreten el 
paper que la mare naturalesa els ha as-
signat en la piràmide tròfica. Una mala 
posició d’aquest o el simple dubte que 
la fletxa no arribarà amb certesa als 
seus òrgans vitals seran raó suficient 
perquè l’arquer renunciï a disparar 
el tret i es limiti a gaudir d’aquell mo-
ment inigualable. Aquesta és, sense cap 
mena de dubte, la segona diferència en-
tre la caça amb arc i la caça amb arma 
de foc. Per als arquers, no dóna priori-
tat al valor del trofeu ni a la quantitat 
de peces obtingudes sinó a la qualitat 
i intensitat de l’aventura i al fet d’acon-
seguir que la seva acció sigui sempre 
desapercebuda, precisa i letal.

Punta de fletxa moderna de dos tallants molt utilitzada per a la caça del senglar.

L’afany del caçador arquer 
és abatre l’animal amb el 
mínim patiment possible.
Per això, normalment dispa-
ren en distàncies molt curtes.
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La majoria d’arquers no donen 
prioritat al valor del trofeu ni a 
la quantitat de peces abatudes. 
Prioritzen l’aventura!

Un fet compartit per la totalitat dels aficionats a la caça amb 
arc tant dins com fora de les nostres fronteres és la nostra 
particular manera d’entendre aquesta activitat. És ben cert 
que la caça per si mateixa resulta un exercici cruent, no per 
això ha d’arribar a ser en cap cas un acte cruel. I aquest és, 
potser, el principal matís que diferencia l’ésser humà de la 
resta de les espècies depredadores del planeta nosaltres po-
dem decidir. Per acabar, permetin-me una reflexió: tot i que 
el caçador modern i “civilitzat” viu immers en un món urbà i 
autosuficient on la caça ha deixat de ser un acte habitual de 
subsistència per transformar-se en una activitat merament 
lúdica i, per tant, ocasional, no per això ha de constituir un 
acte irresponsable en què prevalguin els resultats sobre el 
respecte cap a l’animal. Crec fermament que hauria de ser 
premissa i objectiu fonamental de tot caçador evitar pati-
ments innecessaris a la peça perseguida. I ha de ser aquesta, 
i no una altra, la raó sobre la qual es fonamentin les nostres 
accions a la muntanya.

Si t’apassiona la caça amb arc aquest és el teu lloc.
Contacte: Josep Florensa 676 161 089

Alòs de Balaguer -Lleida-
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Salut animal

La caça de trofeu,
una assignatura pendent

La mida corporal se sol 
veure afavorida en situa-
cions d’abundància de 
recursos i afavoreix l’èxit 
reproductiu.

La mida corporal és una de les carac-
terístiques més importants de tot or-
ganisme ja que està molt relacionada 
amb la seva capacitat de supervivència 
i de reproducció. Augmentar la mida és 
un procés natural que es pot produir 
quan creixem o amb el pas de les gene-
racions. De fet, quan els recursos són 
abundants i en conseqüència la nutri-
ció de les cries és millor, se sol produir 
un augment de mida respecte als pro-
genitors. Molts lectors seran més alts 
que els seus pares i avis tot i que genèti-
cament siguem molt semblants. Aquest 
fenomen es denomina “plasticitat fe-
notípica”, que ve a significar “genètica-
ment similars però amb aparença di-
ferent”. Si heu vist un roure en un test 
sabreu a què ens referim. Els individus 
més grans poden tenir certs avantatges 
en les relacions socials i especialment a 
l’hora de reproduir-se. Tots hem pogut 
observar que un arbre de grans dimen-
sions produeix més fruits que un de pe-
tit, o que els sementals acostumen a ser 
individus grans. En definitiva, la mida 
és important per a la supervivència i 
l’èxit reproductiu, i se sol veure afavo-
rida en situacions d’abundància de re-
cursos.

L’home te la capacitat de modificar 
substancialment el seu entorn i també 
la mida dels organismes. A diferència 
de la majoria de depredadors, l’ésser 
humà prefereix seleccionar preses 
grans en edat reproductiva (Darimont 

et al., 2009). Altres espècies fan un ba-
lanç de riscos a l’hora de seleccionar les 
seves preses; és a dir, tenen en compte 
l’energia que han d’invertir i el risc que 
corren durant la cacera. Tots hem vist 
reportatges de fauna africana en què 
els lleons cacen l’individu jove i inex-

pert o l’adult en males condicions de sa-
lut. És a dir, allò fàcil. Potser, el fet que 
siguem animals socials i que fem servir 
eines complexes fa que puguem assu-
mir més riscos. Hi ha evidències clares 
sobre com els recol·lectors del paleolític 
mig seleccionaven les preses més grans. 
Segurament aquests individus de mida 
més gran eren més fàcils de detectar i 
proporcionaven més aliment en relació 
a l’esforç invertit en capturar-los. 

Des de llavors la recol·lecció per talles, 
en la qual els individus que assoleixen 
una mida concreta són seleccionats 
preferentment, és una pràctica habi-
tual tant en ecosistemes marins com 
terrestres. Aquesta estratègia d’extrac-

1Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge (SEFaS). Facultat de Veterinària.
Univerisitat Autònoma de Barcelona. 08193-Bellaterra (Barcelona).
2CESAM, Departamento de Biologia, Universidade de Aveiro, 3810-193, Aveiro, Portugal
3Departament de Ciència Animal, Universitat de Lleida, 25199, Lleida.

Figura 1. Aquest excel·lent mascle de cabra salvatge de Montserrat ens demostra la impor-
tància de la disponibilitat de recursos sobre la talla dels animals. Les cabres introduïdes a 
Montserrat a la dècada dels anys 90 eren de mida petita, individus considerats selectius des 
del punt de vista del trofeu. Avui, els descendents dels primers colons han aprofitat l’abun-
dància de menjar per desenvolupar tot el seu potencial genètic (Foto Xavi FA). 

Per: Emmanuel Serrano 1, 2,
João Carvalho 1, 2,
Xavier Fernández Aguilar 1,
Gregorio Mentaberre 1,3,
Santiago Lavín1 
FOTO: Xavier Fernández Aguilar 
SEFaS
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Figura 1
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Figura 2. Quan el bosc es tanca es modifica la 
disponibilitat de recursos i finalment la his-
tòria natural d’algunes espècies com la cabra 
salvatge. A la situació A, la població ocupa 
un hàbitat en mosaic amb abundant cober-
tura arbustiva d’alt valor nutricional. La 
taxa de reproducció és elevada, així com la 
mida dels exemplars. A la situació B, el bosc 
s’ha tancat i la disponibilitat d’aliment ha 
disminuït. En aquesta situació, els animals 
són més petits i les taxes de reproducció són 
menors. Ambdues situacions son la resposta 
natural de l’espècie als canvis en el paisatge 
(Esquema E. Serrano). 

ció és la preferida per les indústries 
pesqueres i pels caçadors de trofeus. 
Com més gran millor. Almenys hi ha 
108 espècies de peixos, invertebrats 
marins i vertebrats terrestres que s’ex-
ploten per talles. Però lamentablement, 
hi ha moltes evidències que demostren 
com aquesta pràctica té conseqüències 
negatives per a les espècies afectades 
(Fenberg and Roy, 2008). Entre els ma-
mífers, els ungulats (cabres, ovelles, 
cérvols) són els vertebrats terrestres 
que més freqüentment s’exploten per 
selecció de talles. 

¿Quines són les conseqüències 
d’aquesta modalitat de captura?
En termes generals, la captura per ta-
lles incideix en molts aspectes de la his-
tòria natural de les espècies afectades, 
com ara la seva demografia, genètica 
i comportament. No obstant això, el 
canvi més evident és la reducció de la 
mida corporal i l’augment de la taxa de 
mortalitat de la talla seleccionada. És a 
dir, els exemplars grans són cada vega-
da més escassos. A més, el creixement 
dels individus joves també es veu 
afectat, ja que ser gran no és un avan-
tatge en una població sotmesa a aques-
ta modalitat de captura. En un treball 
d’investigació realitzat amb carners 
de les Rocoses es va posar de manifest 
que mascles amb escàs creixement  te-
nien més probabilitat de sobreviure i 
reproduir-se que els seus companys de 
mida més gran (Coltman et al., 2003). Si 
com hem vist, la selecció natural afa-
voreix la mida corporal, l’extracció per 

El 30% - 40% de la va-
riabilitat de la mida de 
les banyes es deguda a 
l’herència genètica.
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talles també penalitza aquells progenitors que tenen fills de 
creixement ràpid. A més, si l’extracció es focalitza en els mas-
cles grans, les femelles es veuen forçades a reproduir-se amb 
mascles joves i/o petits, cosa que acaba donant com a resultat 
una descendència de menor mida. També s’ha observat que 
als llocs on hi ha extracció per talles es produeixen canvis 
en l’estructura poblacional de l’espècie explotada. És lògic 
pensar que els individus de major edat i mida mantenen la 
cohesió dels grups familiars. En lleons africans, per exemple, 
s’ha observat que les taxes d’infanticidi per mascles subor-
dinats augmenta en llocs on els mascles dominants són aba-
tuts pel seu trofeu (Milner et al., 2007). 

També s’ha observat que la taxa de creixement de les po-
blacions disminueix a causa de l’aprofitament selectiu dels 
individus de mida més gran i elevada capacitat reproducti-
va. Els canvis en la proporció de sexes són també freqüents 
en poblacions sotmeses a extracció per talles. Per acabar, es 
produeixen canvis en la dinàmica de l’ecosistema en llocs on 
les poblacions estan sotmeses a selecció per talles. Imaginem 
que els animals més grans poden consumir una planta o ani-
mal que no és accessible a altres individus més petits. 

¿És tot això aplicable a la caça de trofeu?
La caça de trofeu és una modalitat de selecció per talles. 
Ossos, lleons o elefants amb grans ullals, cérvols amb cor-
namentes inimaginables i cabres i carners amb banyes 
massives són el somni de qualsevol caçador de gran fauna. 
La caça de trofeu és altra modalitat d’extracció per talles 
en què la mida i la supervivència estan en extrems oposats. 

Hi ha estudis que demostren que entre el 30% i el 40% de 
la variabilitat de la mida de les banyes o banyams són de-
gudes a l’herència genètica (Festa-Bianchet 2016). Quan la 
caça de trofeu se centra en els individus de major èxit re-

productiu, el caçador pot modificar el llegat genètic de la 
població. En conseqüència, el caçador està interferint en 
l’herència que aquests individus transfereixen a les gene-
racions futures. L’impacte d’aquest tipus de selecció depèn 
de la longevitat de les espècies. Per exemple, si es tracta 
d’espècies amb una esperança de vida llarga i que a més 
es reprodueixen a edat primerenca, l’impacte negatiu de la 
caça de trofeu és menor. En canvi, si el major èxit reproduc-
tiu coincideix amb el moment de major desenvolupament 
del trofeu, l’efecte negatiu de la caça s’amplifica. De forma 
general, se sap que les espècies que mostren creixement 
compensatori, és a dir, si la banya creix poc un any, pot 
compensar-ho a l’any següent (l’isard, per exemple), són 
menys sensibles a la caça de trofeu que les que no ho tenen 
(l’ibex alpí).  

El paper dels factors ambientals sobre la mida dels animals 
és fonamental a l’hora de preveure l’impacte de la caça de 
trofeu. Si hi ha molts animals i el menjar és escàs tots ens 
podem imaginar el resultat final (Figura 1). Si a més elimi-
nem aquells mascles d’elevada taxa reproductiva, l’efecte 
de la selecció per talles s’amplia.

L’exagerada disminució de la talla dels trofeus de les re-
serves nacionals de caça espanyoles (veure Pérez et al. 2011 
com exemple a la cabra salvatge i l’arruí) s’ha pogut pro-
duir per una combinació d’ambdós factors.

Una assignatura pendent 
Encara que ja a ningú li sembla estrany enviar la foto d’un 
trofeu per whatsapp a l’altra punta del món, ens quedaríem 
amb cara de pòquer si algú ens preguntés “fins a quina edat 
creixen els animals?, quines són les seves necessitats du-
rant aquest període?, què mengen?”

Qualsevol ramader, per dolent que sigui, podria respondre 
a aquestes preguntes en relació al seu bestiar. En canvi, la 
majoria de gestors d’una àrea de caça, sinó tots, serien in-
capaços de superar aquest petit examen. Hem de ser rea-
listes i admetre que l’assignatura de la gestió del trofeu la 
tenim més que suspesa. La natura és molt generosa i dóna 
noves oportunitats; en nosaltres recau la responsabilitat 
d’aprendre i transmetre a les generacions futures com ges-
tionar les poblacions per poder practicar una caça de tro-
feu sostenible en poblacions naturals. 

L’extracció per talles penalitza 
aquells progenitors que tenen fills de 
creixement ràpid, resultant en una 
descendència de menor mida.

Salut Animal | La caça de trofeu, una assignatura pendent
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Consultes legals

Se’ns ha plantejat el supòsit següent: mentre un grup de 4 
amics està caçant en un terreny lliure, alguns caça menor i 
altres caça major, una espècie de caça major provoca un acci-
dent a la carretera. Qui en respondria?

La resposta a la qüestió plantejada la trobem a la Llei vigent 
sobre trànsit, el Real Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octu-
bre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, cir-
culació de vehicles a motor i seguretat vial i, a la Llei 1/1970, 
de 4 d’abril, reguladora de la Caça.

D’acord amb la disposició addicional setena del Text Refós de la 
Llei sobre trànsit, en accidents de trànsit ocasionats per l’atrope-
llament d’espècies cinegètiques a les vies públiques serà respon-
sable dels danys a persones o béns el conductor del vehicle, sense 
que pugui reclamar pel valor dels animals que irrompen a les vies. 

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

Responsabilitat per sinistre
a la carretera

“... tot caçador està obligat a 
indemnitzar els danys que 
causi amb motiu de l’exercici 
de la caça, excepte quan el fet 
sigui degut únicament a culpa 
o negligència del perjudicat o a 
força major...”
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No obstant això, hi ha dues excepcions a la responsabilitat 
del conductor:
• Serà responsable dels danys a persones o béns el titular de 
l’aprofitament cinegètic o, en el seu defecte, el propietari del 
terreny quan l’accident de trànsit sigui conseqüència direc-
ta d’una acció de caça col·lectiva d’una espècie de caça major 
portada a terme el mateix dia o que hagi conclòs dotze hores 
abans del fet. 

• I també podrà ser responsable el titular de la via pública en 
què es produeixi l’accident com a conseqüència de no haver 
reparat la tanca o per no disposar de la senyalització especí-
fica d’animals solts en trams amb alta sinistralitat per col·li-
sió de vehicles amb els mateixos.

Per tant, és clar que quan la caça s’exerceix en un terreny 
vedat, la responsabilitat en cas d’accident de circulació amb 
espècies cinegètiques correspon al conductor, excepte en els 
dos supòsits indicats. En qualsevol cas, no pot perdre’s de 
vista la possibilitat que els responsables dirigeixin una re-
clamació de responsabilitat contra el caçador, i que exerceixi 
un dret de repetició contra ell, per considerar que té també 
responsabilitat en el resultat lesiu. 

Cal citar també l’article 33.1 de la Llei de Caça, que estableix 
la responsabilitat per danys dels titulars dels aprofitaments 
cinegètics originats per les peces de caça procedents dels te-
rrenys vedats i, subsidiàriament dels propietaris dels terren-

ys; tot això, en sintonia amb les previsions de responsabilitat 
per danys en accidents a la via pública del Text Refós de la 
llei sobre trànsit.

Però quan el terreny on s’està caçant és una zona d’aprofi-
tament cinegètic comuna (lliure), la responsabilitat dels 
caçadors en el supòsit plantejat vindria determinada, en el 
seu cas, per l’article 33.5 de la Llei de Caça que estableix el 
següent:

“Tot caçador està obligat a indemnitzar els danys que causi 
amb motiu de l’exercici de la caça, excepte quan el fet sigui 
degut únicament a culpa o negligència del perjudicat o a 
força major. En la caça amb armes, si no consta l’autor del 
dany causat a les persones, respondran solidàriament tots 
els membres de la partida de caça.”

Per tant, si l’espècie que irromp a la via pública és de caça 
major però no podem concretar ni provar que la invasió de 
l’animal a la carretera sigui provocada per una acció de caça 
dels qui porten l’arma per a la caça major, la responsabilitat 
davant de tercers seria de tots els membres de la partida de 
forma solidària. 

Altra cosa serà la repetició de responsabilitat interna entre 
els membres de la partida de caça, però caldrà poder provar 
qui ha estat el causant directe del sinistre, la qual cosa pot 
resultar molt difícil.
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Dr. Calibre

La neteja i conservació de les armes

L’aparença d’una arma fa que des del 
primer moment la mirem amb uns 
ulls o uns altres, ja que l ’estat exte-
rior en moltes ocasions determina, 
encara que no sempre, el de l ’ inte-
rior; per tant, la cura i la neteja és un 
capítol molt important tot i que no 
se li dóna la importància que té i que 
les afecta tant en la precisió com en 
la conservació.
 Quan es tira un tret i successius, a 
les estries del canó s’hi dipositen di-
versos tipus de residus, de plom o de 
coure, sempre segons la composició 
del projectil o punta que surt projec-
tada, així com restes dels diferents 
components de la pólvora i de la 
seva combustió, que no són poques, 
sobretot, i amb més incidència, si el 
canó és més llarg o més curt, però 
sempre de carbó, ja que un dels com-
ponents de la mateixa és el grafit.
Cal diferenciar els diversos tipus de 
residus en cada cas. Parlarem en pri-
mer lloc dels produïts per la pólvora, 
de la qual hi ha una gran varietat 
de tipus i composicions, unes més 
ràpides i altres més lentes, perquè 
no totes són adequades per a tots els 
calibres que existeixen i que a la ve-
gada cada fabricant hi posa en cada 
cas; és a dir la que a través d’un gran 
nombre d’assaigs i proves li donen 
els resultats més adients per a cada 
calibre en qüestió, tant per asso-
lir determinades velocitats com en 
efectivitat i precisió.
D’aquest capítol que és molt apas-
sionant i del qual algun altre dia en 
podem parlar, per veure amb clare-
dat les diferències que abans hem 
esmentat, cal fer un incís en el món 
de la recàrrega. Al mercat hi ha uns 
manuals de recàrrega de munició 
per a poder consultar, seguir de guia 
i veure allò exposat en referència a 
cada cas concret. Cada fabricant de 
pólvora té el seu, ja que no totes les 
pólvores tenen les mateixes equi-
valències, propietats, aparença, etc., 
ni proporcionen un mateix cremat, 
velocitat, precisió i un sens nombre 

de prestacions inimaginables que en 
alguns casos costa d’entendre. Tam-
bé cal tenir present no passar mai 
dels límits indicats en els manuals ja 
que, de fer-ho, es podrien tenir uns 
resultats terribles i més d’un acci-
dent indesitjat i aparatós.
Per tant i tornant a la qüestió, per 
aquests casos concrets al mercat hi 
ha una gran varietat de dissolvents, 
tots ells químics i amb diverses com-
posicions. No faré esment de cap en 
concret, perquè seria una relació 
molt extensa, si tenim present que 
els residus de pólvora en si són bas-
tant fàcils d’eliminar amb aquests 
productes. El que costa més de des-
truir és el grafit del carbó, produït 
pel cremat, combustió i explosió de 
la mateixa, que si no es neteja sovint 
impregna els recs i angles de les es-
tries i es diposita en els petits porus 
del material de l ’ interior del canó; es 
produeix aleshores una capa que tot 
i ser microscòpica pot afectar molt 
la precisió. També per a eliminar-la 
hi ha una bona quantitat de produc-
tes preparats.
La pólvora actual, altrament dita ni-

trosa o sense fum, es diferencia molt 
de la pólvora negra utilitzada pràc-
ticament fins a principis del passat 
segle XX. S’utilitza encara actual-
ment en les armes d’avantcàrrega i 
amb aigua calenta i sabó es treu amb 
fàcilment, amb un raspallet o algun 
enginy que cada tirador o caçador 
s’ha fet. Un cop neta i seca l ’arma, 
amb una mica d’oli de màquina per 
acabar d’expulsar la humitat, tot 
queda resolt, tot i que el fum que 
aquesta produeix durant el cremat 
i que la quina no es crema surt per 
davant el canó. També cal dir que 
en moltes d’aquestes armes el tipus 
d’estriat pot ser una mica diferent 

Amb cada tret s’embruta 
el canó i cal tenir-ho en 
compte tant per la con-
servació de l’arma com 
per la precisió dels trets. 

Per Ricard Marquès
Fotos: Toni Ayala (Armeria Pou)
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en les modernes i algunes d’elles, sobretot les armes 
llargues, no en tenen i els canons són octogonals o amb 
figures semblants. A partir d’aquí passarem a parlar 
dels residus metàl·lics produïts pel frec del projectil a 

les estries normalment de coure, ja que la majoria són 
encamisats o banyats també anomenats cobrejats, però 
també molts són de plom sobretot alguns d’arma curta 
i també d’avantcàrrega en què la falta d’estria del canó 
se substitueix per uns anells al projectil. Actualment en 
alguns tipus de competicions, sobretot d’arma curta i de 

baixa velocitat de sortida, que normalment no arriba als 
400 metres/segon a excepció dels calibres magnum, per 
reglamentació no és permesa la munició blindada, ja que 
aquesta és més propensa a produir rebots no desitjats, 

que tot i estar preparats els polígons de tir amb mesu-
res perquè no es produeixin, algun pot ser inevitable. En 
competicions d’arma curta, que en la majoria de clubs 
esportius acostumen a ser molt més nombroses, atès 
que hi ha moltes més modalitats i s’acostuma també a 
fer un nombre de trets superior a les d’arma llarga, es 
pot donar un efecte desagradable a causa de la falta de 
velocitat de sortida, com per exemple que en algun cas 
es pugui emplomar el canó, cosa que si es produeix es 
pot eliminar amb productes que hi ha al mercat i que 
fins que no s’elimina, no cal seguir tirant atès que els 
resultats esportius acostumen a ser desastrosos.
En arma llarga és més normal que el projectil sigui en-
camisat de coure i el nucli interior de plom, la beina per 
dimensió admet més quantitat de pólvora tot i que nor-
malment més lenta, la llargada del canó i el pas d’estria 

En general es dedica poc 
temps a mantenir les armes 
i aquest és un tema pendent 
que cal reconduir. 
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ajuda a donar molta més velocitat, 
superant en molts cassos i en alguns 
calibres els 1.000 metres per segon. 
Per tant i tenint en compte aquests 
paràmetres, l ’escalfament del canó, 
etc., els residus de coure i carbó es 
poden agafar amb més facilitat.
Per al cas dels residus de coure, al 
mercat hi ha una bona quantitat de 

productes preparats, la gran majoria 
amb base d’amoníac, normalment 
barrejat amb altres components de 
molta efectivitat. Com deia abans, 
no faré esment de cap en concret, 
uns son més efectius que els altres 
i cada caçador o tirador tindrà pre-
ferència per al que li ofereixi millors 
resultats o prestacions. En quant als 

de grafit, és el mateix que el comen-
tat anteriorment, també és molt im-
portant eliminar-lo.
Tots aquests consells cal tenir-los 
presents a l ’hora d’anar a buscar 
uns determinats resultats, tant en el 
mon de la caça com en el del tir. Mol-
tes vegades no trobarem l ’explicació 
de perquè un tret no va on pretenem 
que vagi, tot i que les mires o ele-
ments de punteria de l ’arma estan 
on han d’estar. Per això remarco la 
importància de la neteja, perquè mai 
no es té en compte que un canó brut 
o massa calent pugui donar aquests 
efectes, que quan es produeixen es 
resolen amb poc temps i que un cop 
resolts tornen els molt agradables i 
esperats resultats. 
També és molt important la qües-
tió de la conservació de les armes i 
més tenint en compte que estan fe-
tes amb materials que poden patir 
efectes dolents com ara el rovell, la 
degradació de fusta per cops i ratlla-
des involuntàries, etc., tot i que mol-
tes vegades porten tractaments pro-
tectors com el pavonat o estan fetes 
amb materials inoxidables o d’altres 
acers tractats, que no sempre prote-
geixen de tots els agents exteriors, 
com pot ser la pluja, neu, etc., sobre-
tot en les de caça. Les armes de tir 
de competició no acostumen a estar 
tan exposades a tots aquests efectes 
ja que en els llocs on es practiquen 
les diferents modalitats, normal-
ment hi ha zones cobertes o poc o 
molt resguardades, cosa molt bene-
ficiosa per a totes elles.
En uns cassos com en altres, és molt 
important que abans de guardar-les 
tant a la seva funda, com per al tras-
llat fins al lloc definitiu, on les guar-
dem a la corresponent caixa de se-
guretat, el fet de passar-hi un drap 
millor de cotó, una mica impregnat 
d’un oli per a armes, a fi d’expulsar 
la possible brutícia i humitat capta-
des, i assecar-les amb cura abans de 
tancar-les definitivament a la caixa, 
fins a la propera ocasió en què les 
haguem d’utilitzar.
La fusta també requereix d’una cura 
adequada, perquè és un material po-
rós que capta poca o molta humitat 
i per a la qual hi ha uns productes 
específics per a conservar-la. Si les 
vostres armes reben tots els consells 
exposats en aquest article, tindran 
un aspecte immillorable, les gaudi-

Després de caçar i posar l’arma a la 
funda, és recomenable passar un drap 
de cotó impregnat amb una mica d’oli 
per a armes.
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Recordeu: el manteniment i 
la neteja són uns bons aliats.

reu quan les feu servir, seran admirades i si per algun 
cas, us n’heu de desprendre pel motiu que sigui, sempre 
seran millor valorades. Avui en dia també hi ha infini-
tat d’armes amb components sintètics, substitutius de 
la fusta, que no són tan delicades, però el fet que la seva 
conservació sigui l ’adequada, no en desmillorarà el seu 
bon aspecte.
Si tenim present que les armes ens fan gaudir de moltes 
bones estones, tant sigui caçant com practicant altres 
disciplines esportives, crec que mereixen per la nostra 
part un tracte acurat i una magnífica conservació.
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A la Talaia

Gairebé tot l útillatge que fem servir els falconers durant el 
maneig, ensinistrament i caça amb les nostres aus, es fonamen-
ta amb el cuir.
Aquet és imprescindible en la falconeria perquè és un material 
noble amb una definició de l’adjectiu molt apropiat: “és generós, 
digne d’estimació i mancat completament de maldat”. Qualse-
vol falconer que es preï de ser-ho té un tracte exquisit amb les 
seves aus i no escatimarà esforços per oferir totes les comodi-
tats i el tracte més preferent que pugui atorgar al seu fidel com-
pany de vols; la prevenció, la salut i la seguretat són primordials 
en el seu dia a dia.
Baster, seller, selleter, corretger o guarnicer, guarnicioner, guar-
nimenter (i a la Catalunya del nord borraller) són els noms de 
l ófici de confeccionar els guarniments dels animals de càrre-
ga, ja siguin cavalls o mules i per descomptat dels ornaments 
i utillatge de falconeria. Avui dia està relegat com altres oficis 
artesanals, però no mort i molt menys oblidat; cada vegada és 
mes comú entre amics del col·lectiu falconer el fet de compar-
tir coneixements i experiències amb el cuir... i qualsevol altra 
bricomania o artesania que tingui a veure amb el nostre noble 
art, com ara posadors, arcs, bancs, caixes de transport, casetes 
exteriors o picarols/cascavells, escultures, quadres...
Des d’aquestes línies volem seguir animant els companys i es-
pecialment als més joves i nou vinguts, agafar fil i agulla per 
continuar viva la nostra tradició. La falconeria és molt més 
que sortir al camp amb el company emplomat i gaudir dels mo-
ments de natura que ens ofereixen en la seva lluita de poder a 
poder. El compromís que gratament adquirim amb el noble art 

de falconeria i les nostres aus rapinyaires no termina el dia de 
cacera, no termina cada dia dels 365 de l ány, no termina en 
deixar descansar els ocells en la muda. Ser conscient i coneixe-
dor del nostre passat, encara que sempre mirant endavant, ens 
portarà a ser autosuficients i capaços de fer-nos tot el material 
que ens farà falta per engegar una nova temporada o ensinis-
trar un nou ocell... caputxes, llongues, gits, guants, esquers, por-
ta-picades i un llarg llistat de peces que guarniran les nostres 
llars i els ocells.
De nou les tecnologies juguen a nostre favor i internet, grups 
de WhatsApp i Facebook fan curta qualsevol distància inclòs 
ultramar. Patrons i plantilles, és habitual compartir-les amb 
companys de Mèxic o indrets de Sud-Amèrica, en tot dos sen-
tits. Anys enrere qui posseïa algun patró en concret era més 

Baster, artesania i falconeria

Baster: persona que confecciona, adoba 
o ven corretges, brides, collars i altres 
arreus i guarniments per als animals de 
bast, especialment per als cavalls.

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



27Cinegeticat 27Cinegeticat

El cuir és un mate-
rial imprescindible 
per a la falconeria.

que afortunat i el guardava com un tresor; 
en aquells anys era més complicat el contacte 
entre falconers i tota la saviesa es transmetia 
per pura proximitat.
Avui dia a casa nostra han agafat les regnes i 
grups de joves companys com Salva Nuñez a 
Terrassa, Jesús Tierno a Parets del Vallès, Raul 
Zarcos a Sabadell o Adrià Palomar a St. Pere de 

Torelló (també treballa la fusta) i altres, pro-
mouen la figura del baster falconer dins i fora 
del nostre territori. A la Península hi ha de fa 
anys companys artesans amb molt renom, com 
Pedro Luis García Aldea, artista amb unes mans 
prodigioses capaç d áturar el temps a les seves 
figures-escultures d’escenes de caça amb ocells 
rapinyaires, la creació d óus de qualsevol 
espècie o titelles recreant la mare, 
destinats als companys 
criadors falconers o fins 
i tot per fer servir en 
projectes de l ádmi-
nistració per cria en 
captivitat i reintro-
ducció. 
Amb materials com la fusta 
ja fa anys que el company Xavier 
Navarra des de Sant Iscle de Vallalta, és 
un referent i tot un professional fuster que 
adapta qualsevol espai d ún cotxe per a les ne-
cessitats més exigents, bancs per enjardinar els 
ocells o caixes de transport, troben a les seves 
mans destins dins i fora casa nostra −les Illes, 
França, Portugal, etc... Ja no només ell sinó tota 
la família és cent per cent falconera: la Sònia i 
la super Alba han recorregut tots els certàmens 
i campionats de la Península i han portant la 
seva artesania per tot arreu i per allà on pas-
saven creixent els amics, tot un exemple i unes 
falconeres de primera.
Per finalitzar aquestes línies us volem informar 
que s’està gestant el nou programa formatiu des 
de la RT de Barcelona de la FCC per a aquesta 
propera temporada per poder seguir oferint al 
col·lectiu falconer cursos cent per cent pràctics, 
dels quals el curs de baster serà el plat fort.
Bons vols i una salutació germà falconer!
LA CAÇA ÉS CULTURA I TRADICIÓ
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IDEAL PER A GRUPS I PER PASSAR
UNA ESTADA DIFERENT!

DEMANA INFORMACIÓ I ELABORA
LA TEVA PRÒPIA AVENTURA.

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

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

DEMANA EL NOU CALENDARI
D'ENGEGADES

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



CAÇA
COSSOS SEGURETAT
TIR OLÍMPIC
OUTDOOR

Buscan's
al Facebook!

Ctra. Matadepera, 249.
08225 - Terrassa

Tel. 93 734 29 13
info@armerialisard.com

Dill-Diss 10h a 13.30h
i de 17h a 21h
Dilluns matí tancat

armerialisard.com
armipol.com
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La reserva

Feia setmanes que acaronava el sobre que contenia el permís. 
Cada vespre, després de sopar, els pensaments li vagaven per 
les valls i els cims del Pirineu mentre passava hores mirant ví-
deos de caça pel canal de Youtube al seu ordinador.
La seva dona feia anys que li recriminava que aquesta afició ja 
no era pròpia de persones de la seva edat, que això d’empaitar 
isards per les muntanyes era cosa de gent jove, forta i amb ga-
nes d’aventures. Ell, però, encara se’n sentia, de jove. I les ganes 
d’aventures les tenia ben íntegres i arrelades a les venes. La 
sang li bullia cada cop que s’acostava la data dels permisos per 
anar a caçar un isard al Pirineu. S’estimava molt la seva dona, 
però mai no va saber per què ella no era capaç de comprendre 
la seva afició, una força instintiva que l’empenyia any rere any 
a adquirir un d’aquells permisos tan cars.
La canalla, dues nenes precioses que ja havien passat la ba-
rrera dels vint anys, encara comprenien menys que sa mare 
aquella fal·lera del pare per tornar, cada any, a les llunyanes i 
fredes muntanyes a patir per matar un pobre animal indefens. 
No entenien que el pare es gastés una bona suma d’euros en 
passar dos dies darrere d’uns animals fugissers, pudents i mal-
parits dels quals tan sols portava a casa un crani que acabaria 
empolsinat dins una capsa de cartró, en espera que algun dia 
tingués un espai per penjar-lo. La dona, evidentment, li havia 
prohibit que posés aquells horribles trofeus en cap racó de la 
llar. Una cosa era que ell desaparegués de casa durant dos o 
tres dies per anar a caçar i una altra era que ocupés l’espai fa-
miliar amb aquells ossos i banyes carregats de microbis i una 
expressió de mal averany tan esgarrifosa. Ella feia dies que el 

trobava absent, com si estigués immers en un somni etern o 
bé, com si s’hagués col·locat amb alguna substància al·lucinò-
gena. Coneixia aquest estat que experimentava el seu espòs 
cada cop que s’atansaven les dates de la cacera. Al principi de 
la seva relació aquesta actitud li provocava un emprenyament 
que conduïa irreversiblement a mantenir llargues i estèrils 
discussions amb ell. Ara però, sabent que res impediria al seu 
marit de tornar a la muntanya a caçar, havia après a deixar 
passar aquest comportament i a no fer-ne cas. Havia après a 
conviure amb un home que cada tardor experimentava un can-
vi de conducta passatgera que s’acabava en qüestió de quinze 
o vint dies a tot estirar. Arribava, per fi, el dia de fer el viatge 
fins a algun d’aquells poblets amagats entre les serres pirinen-
ques. Repassava, per enèsima vegada, tot l’equipatge. La roba, 
les botes, l’arma, les bales, els papers...Trucava al Guarda que 
tenia assignat per quedar en un lloc i una hora concreta per 
trobar-se i anar a caçar. Trucava a l’hostal on passaria una nit 
insomne en espera de la matinada. Tant el Guarda com l’hos-
taler, com sempre, li repetien que estigués tranquil, que ja ha-

Per Daniel Olivera (text i fotos)
Guarda de Reserva de Caça.

La solitud del caçador

“... com gairebé sempre, uns núvols 
rogencs acolorien el cel i donaven 
una brillantor especial als paisatges 
tardorencs...”
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El caçador es torna solitari 
quan se sent incomprès.

vien quedat feia tres dies i que tot estava 
sota control. La gola se li ressecava quan, 
després de conduir el cotxe durant una 
bona pila de quilòmetres, albirava les 
primeres muntanyes retallades a l’ho-
ritzó. Mentalment repassava una i altra 
vegada l’equip de caça que duia al male-
ter, ─no voldria per res del món haver-se 
oblidat de cap detall. Mirava insistent-
ment el cel a la recerca de qualsevol indi-
ci que li permetés endevinar quin temps 
faria l’endemà. Com gairebé sempre, uns 
núvols rogencs acolorien el cel i dona-
ven una brillantor especial als paisatges 
tardorencs. No feia vent, cosa que sabia 
que era quelcom favorable. Amb l’ajut 
del GPS arribava a la població on havia 
de trobar-se amb el Guarda i on, després 
d’un bon sopar, havia de passar la nit. 
La primera impressió, com sempre, era 
positiva. El lloc era preciós, l’hostaler efi-
cient i el Guarda molt amable. Van que-
dar per trobar-se la matinada següent 
en aquell mateix lloc. Calia fer la trucada 
obligatòria a casa per fer saber a la seva 
esposa que havia arribat a lloc i tot era 
correcte. La rudesa de les respostes de la 
dona contrastaven amb l’eufòria contin-
guda d’ell. Les úniques paraules d’afecte 

van ser “cuida’t molt”, la resta tot eren 
retrets. Com havia previst, es va passar 
bona part de la nit donant voltes al llit. 
El nerviosisme no li va permetre aclu-
car l’ull fins un parell d’hores abans que 
l’alarma del mòbil el despertés. Va mirar 
per la finestra de l’habitació i va respirar 
tranquil. Feia una matinada perfecta: 
el cel ple d’estels i les fulles dels arbres 
immòbils. Mentre acabava de vestir-se i 
endreçar el material de caça dins la mo-
txilla, va sentir com arribava el cotxe del 
Guarda. En aquell moment va començar 
a notar com el cor li bategava més fort i 
de pressa, una suor freda li humitejava 
el front... La cacera començava en aquell 
moment, molt abans de posar els peus 
a la muntanya. Va costar un bon gra-
pat d’hores de localitzar i acostar-se als 
isards. El primer tret el va errar i el Guar-
da el va haver de guiar fins a una altra 
zona per poder tornar a intentar-ho. El 
segon acostament va ser més profitós i 
el tret va fulminar l’isard. Va convidar el 
Guarda a un bon àpat per celebrar l’èxit 
de la cacera en bona companyia. Van 
tenir una conversa agradable i la sobre-
taula es va allargar fins ben entrada la 
tarda. Abans d’agafar el cotxe per tornar 

a casa, va trucar per informar la família 
que tot havia anat bé. La trucada la va 
agafar una de les filles, que havia anat a 
veure sa mare i estaven fent un cafè. El 
diàleg va ser breu i ell va haver de con-

tenir l’eufòria de l’èxit perquè sabia que 
a la nena no li importava gens tot el que 
li hauria explicat. El viatge de tornada 
va anar acompanyat de mil records de la 
cacera que li omplien el pensament. Això 
va afavorir que li passés el temps més 
de pressa i, gairebé sense adonar-se’n, 
va arribar a casa amb la sensació que el 
trajecte havia estat molt més curt que a 
l’anada del dia anterior. A casa, la dona 

“...a la feina
ni tan sols
sabien que
era caçador...”
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mirava un d’aquells programes horrorosos de la tele. Van tenir 
una conversa lacònica i curta, quatre detalls del lloc on havia 
estat, alguna dada sobre el temps i poca cosa més. Es va asseu-
re davant de l’ordinador i va descarregar-hi les fotos que havia 
fet amb el mòbil. Se les va mirar una i altra vegada. Va rebutjar 
la idea de cridar la dona perquè les veiés, sabia que no vindria. 
Després va desfer la maleta, va netejar i endreçar l’arma i va 
guardar el cap de l’isard en un petit congelador que tenia des-
tinat a aquesta finalitat. Per res del món hauria deixat aquell 
cap, per molt ben embolicat que estigués, dins el congelador 
dels aliments de casa, allò estava prohibit.
Va asseure’s a la vora de la dona. Ella va preguntar si havia 
sopat, que si ho volia fer hi havia alguna cosa a la nevera de 
les que havien sobrat del dinar. No tenia gana, havia dinat bé i 
tard. Quan va voler iniciar un relat de l’experiència al Pirineu, 

ella va dir-li que ja parlarien demà, que tenia son i anava al llit. 
Li va fer un petó al front i se n’hi va anar. El caçador es va que-
dar a la sala amb l’única companyia dels records d’aquell dia 
intens que cada minut que passava li quedava més llunyà en 
el temps. La realitat i la rutina diària s’emportarien bona part 
d‘aquelles experiències. No tenia ningú per compartir-les. A la 
feina ni tan sols sabien que era caçador, no ho haurien entès i 
segurament que se’l mirarien malament. La ciutat no era terri-
tori de caçadors, tot al contrari. Havia d’ocultar la seva iden-
titat darrere una màscara que no li corresponia. S’enyorava 
del poble de la muntanya on tothom apreciava la caça i ningú 
menyspreava els caçadors. Però ell pertanyia a la ciutat i tot el 
seu món particular era urbà. Ara tan sols li restava la il·lusió 
que arribés una altra tardor, una altra oportunitat per pujar al 
Pirineu i treure’s la màscara per tornar a ser un home caçador.

La reserva | La solitud del caçador
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Què és per tu la caça?
És una gran afició, és més que una afi-
ció, és una forma de vida a la qual pro-
curo dedicar tot el temps lliure que puc, 
m’ajuda a desconnectar, em sento amb 
mi mateixa i el més important, em sento 
una part més de la natura.
Què és el que et va iniciar en el món de 
la caça?
He viscut sempre a casa, el meu pare és 
caçador i dos dels meus germans també 
van seguir l’afició del pare i ja de ben pe-
tita m’hi portaven, i quan no hi anava, 
quan arribaven casa ajudava a la mare a 
netejar les peces que havien caçat i si ha-
via anat bé el cap de setmana repartíem 
pel veïnat i és fantàstic veure la cara 
d’alegria i d’agraïment dels veïns.
Quants anys fa que caces i quants
anys tens?
Quan tenia 19 anys vaig tenir la sort de 
gaudir dels caps de setmana lliures i 
llavors el meu pare i els meus germans 
caçaven el senglar en un paratge increï-
ble d’Osca (la Sierra de Guara) i allí em 
vaig enganxar, fins al punt que m’hi vaig 
quedar a viure deu anys, ara en tinc 38 i 
en fa vint que practico la caça major.
Quina modalitat t’agrada més? Per què?
La caça major en totes les seves modali-
tats; m’apassiona l’acostament i l’aguait 
al cabirol, el fet de poder sentir el vincle 
format en aquests moments entre l’ani-
mal, la natura i tu mateixa. Són aquells 
moments decisius en què l’adrenalina 
del moment fa que s’exaltin els teus 
sentits, en què un “crec” del trepitjar 
una rama per descuit, l’animal t’escolta; 
aquells segons en què ell està amb tots 
els sentits posats en aquell soroll i tu 
quedes immòbil i quieta, sense respirar, 
sense moure un sol pèl, esperant que 

torni a baixar el cap i segueixi menjat 
per poder tenir l’oportunitat de prepa-
rar-te per efectuar el tret… aquests mo-
ments m’apassionen, em fan sentir viva, 
em fan sentir part de l’entorn i de la 
vida, em fan sentir part fonamental de 
l’equilibri de les nostres espècies.
La batuda del senglar és la modalitat 
que potser més practico al llarg de l’any. 
Poso l’any perquè com sabeu aquesta 
modalitat ja no té una veda definida. Per 
poder mantenir l’equilibri i les pobla-

cions una mica a ratlla cal que nosaltres, 
els caçadors, portem a terme batudes al 
llarg de tot l’any i jo puc dir i sentir-me 
orgullosa de poder participar al llarg de 
l’any en moltíssimes d’elles. Per sort, te-
nim la possibilitat de practicar-les arreu 
del nostre territori català i part del te-
rritori aragonès. Comparteixo la gran 
majoria d’aquestes batudes amb la colla 
que caço cap de setmana rere cap de set-
mana, la colla del Sr. Manolo Martínez, 
una colla que ens reunim cada cap de 

Entrevista
a la caçadora
Sílvia Calbó 
Pellicer 
Edat: 38 anys
Almoster
(Baix Camp)
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setmana al bar del Bas i la Pepita a Cam-
porrels (Osca), on molts caps de setmana 
puc ser partícip de l’organització de les 
caceres, ja sigui posant menjar al mont, o 
bé col·locant parades, i fins i tot ajudant 
a buscar gossos dels nostres gossers de 
la colla, pràctica que faig inclús en plena 
batuda per poder recuperar gossos esca-
pats de la cacera i poder-los reintroduir. 
M’encanta estar a la parada ben atenta, 
amb tots els sentits posats a la batuda, 
escoltant els empaits dels gossos i els 
nervis dels gossers alertant-nos que els 
porcs estan moguts, escoltant el cap de 
colla dirigint els gossers i alertant-nos 
a les parades de cap on poden petar els 
porcs… en acabar, m’encanta ajuntar-me 
al remoc del Sender o de l’andorrà que 
solen ser els que més problemes tenen 
per poder recuperar els gossos. El Dani, 

Joanet i Marc, o José María de Tortosa, 
ja estan tots fent el mateix, tots busquen 
els gossos que els falten amb els collars 
localitzadors GPS i les màquines, sem-
pre esperant que els gossos que faltin 
nos siguin els que no van equipats amb 
aquesta tecnologia, per desgràcia molts 

cops els gossos que falten són els que no 
la porten, i sovint fan el comentari “avui 
farem tard”. Jo també porto equips de lo-
calització al cotxe per poder ajudar-los i 
fer més fàcil la recollida; anem recupe-
rant gossos, mentre l’andorrà ja té la cal-
dera als fogons i prepara un bon arròs, 
tot això forma part de la meva forma de 
caçar, de com jo entenc la batuda, una 
pràctica harmoniosa i de companyonia 
en la qual tots els membres són impres-
cindibles: cap de colla, parades, gossers… 
Tots i cada un són els que fan possible 
poder dur a terme aquesta afició que 
tant m’apassiona.
Un paratge per caçar…
La Sierra de Guara (Osca). Allà em vaig 
enamorar de la meva passió, la caça major.
Tens gos? Quina raça?
Fins ara sempre he tingut animals a 
casa i gossos, però ha sigut aquest úl-
tim mes quan he pogut fer-me amb dos 
teckels, la Xispa i el Maño. De moment 
són dos cadells als quals els tinc posada 
molta il·lusió i que hauran d’acompan-
yar-me dia rere dia a les batudes i als 
acostaments i aguaits de cabirol. Crec 
que és una raça idònia per ajudar-me a 
trobar algun animal ferit i no sols això 
sinó a fer-me una bona companyia a la 
muntanya .
Quina arma utilitzes?
Utilitzo un rifle de forroll rectilini mar-
ca Blaser R93 de calibre 300 win mag i 
amb fre de boca. Faig servir unes mun-
tures Blaser de carril zeiss i un visor 
zeiss vm victory 2,5-10x50 amb retícula 
il·luminada en segon pla i sistema IC.
Aprofites la carn de caça?
Si, especialment la de cabirol.
Trobes amb facilitat botigues especia-
litzades en caça?
Referent a roba per a dona, NO. He de 
buscar-la per internet, sobretot en pà-

gines americanes, perquè les marques 
més esteses i conegudes d’aquí, d’Euro-
pa, tenen els preus pràcticament inac-
cessibles. Les armeries estan poc espe-
cialitzades en roba i complements per a 
nosaltres, sembla que les xarxes socials 
posen de manifest que la dona caçadora 
també és un referent a tenir en compte. 
Les marques haurien de tenir un extens 
catàleg de roba i complements per a no-
saltres.
Quina és la mitjana de costos anuals 
en relació a la caça?
La pregunta del milió!!! Molts, massa!!!
Llicències de caça, federatives, des-
plaçaments, allotjaments, menjars, 
roba i complements, munició, arma-
ment, vedats, precintes de cabirol... es 
pot dir que puc abastar tot això grà-
cies que la meva parella comparteix 
la mateixa afició i forma de vida que 
la meva, però per poder permetre’ns 
tot això hem de fer grans esforços. El 
simple fet d’esmorzar al bar cada dia o 
de sortir a sopar els caps de setmana o 
anar un cop o dos al mes al cinema, el 
fet de sortir algun cap de setmana de 
festa, tot això queda apartat per poder 
fer i gaudir tots els caps de setmana de 
la nostra afició. Els costos mitjans no 
tels podria dir amb exactitud, però sí 
que puc dir-te que em costa cap de set-
mana rere cap de setmana poder sortir 
a caçar i li costa una mitjana de 200€ a 
la setmana a la meva butxaca, a la qual 
li falta tot el que he anomenat abans: 
llicències, federatives, roba i comple-
ments, munició, armament, vedats i 
precintes… així que els costos econò-
mics per poder fer el que més m’agrada 
són alts.
Alguna anècdota?
Aquí hi ha la gràcia d’aquesta afició, 
que d’anècdotes i moments en tinc 
mils: sortir al camp, compartir tants 
moments especials i amb tanta gent 
cap de setmana rere cap de setmana 
fa que totes les setmanes en pugui 
anotar una de diferent. En tinc de bo-
nes i per desgràcia en tinc de dolentes. 
Cada acció de caça, cada empait, cada 
senglar, cada nit sota la lluna, cada 
aguait de cabirol té un moment espe-
cial que et lliga, t’envolta, t’apassiona i 
fa que cada moment sigui únic.
Acaba la frase: el millor caçador es 
aquell que…
...que respecta la natura, que respecta 
i ajuda els companys i que porta a cap 
la seva activitat d’una forma decorosa 
i legal.
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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!

Una experiència que el Joan no
oblidarà mai.

Bona jornada a les Gavarres.
Senglar Albí abatut al terme de Rupit.

El Pascual amb un verro de primers de temporada.



37Cinegeticat

4 gossos, un grup de caçadors joves i un petit ganxet als Parts de Rei.
Resultat 4 senglars, tot un èxit!

El senglar caçat per l’Eusebi a les Valls.

Xavi Fité amb la seva daina caçada a l’aguait.L’Alfonso de cacera al Kirgistan.

Cabirol abatut pel Cristian. Molt content
d’haver-ho aconseguit a casa seva.
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Rastrejant  
la genètica!

Per: Albert Pou Vilaró
Enginyer Tècnic Forestal
“Cada línia d’una raça té les seves pròpies característi-
ques per a la caça i no són igual per a tots els exemplars 
d’una mateixa raça”.
Imatges: José Manuel Costa Pérez
Text: http://www.club-griffon-vendeen

Origen: Francès.

Briquet Griffon Vendéen

Sabies què...?
...el nom Griffon fa referència a una 
sèrie de gossos caçadors que es ca-
racteritzen per tenir un pèl llarg 
aspre i rústic, i que ha estat desenvo-
lupat per la caça en zones humides i 
d’espessa vegetació.

Briquet Griffon Vendéen: és una raça originària de la regió de 
la Vendée, a França, i és l’única raça que manté el nom Briquet, 
que significa gos de mida mitjana (lleuger). La paraula Griffon 
fa referència a una sèrie de races de gossos originàriament 
caçadors que es caracteritzen per tenir un pèl aspre o dur. La se-
lecció d’exemplars data d’abans de la Primera Guerra Mundial, 
al segle XIX, portat a terme pel Comte d’Elva i posteriorment 
es va mantenir gràcies a la gent que vivia al camp a principis 
del segle XX. És una reducció harmònica i millorada del Grand 
Griffon Vendéen, que es distingeix per la talla més petita i ser 
d’estructura més robusta. Va ser delmat diverses vegades du-
rant les guerres, però el tipus Briquet reapareix a Fontenay le 
Comte el 1946. Actualment hi ha molts exemplars de qualitat 
i un lot de Briquets van guanyar la Copa de França de Cabirol 
el 1995 i nombrosos lots són utilitzats per a la caça del senglar.

És un gos de nas fi, ràpid i amb veu agradable, que no rebutja els 
esbarzers i és molt àgil en terrenys difícils. Té un caràcter amb 
molta iniciativa i és resistent i robust. Ha de ser tant un gos que 

rastreja com un que aixeca la caça i l’empaita. El Briquet és un 
caçador apassionat, de vegades obstinat, i el seu amo l’haurà de 
fer obeir. El pèl és ben proveït, dur i aspre sense ser llanós. Els 
colors més habituals són el blanc i taronja, però els altres colors 
que podem trobar són blanc i negre, negre i marró, negre i sorra, 
i tricolor. Molt utilitzat per a la caça a tir de caça major i també 
menor, com la de la llebre i la guineu.
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L’any 2006 va adquirir els primers 
exemplars i els considera 100%
senglaners.

L’entrevista
del mes
José Manuel Costa Pérez 
36 anys

Fill de Berdoyas (A Coruña), fanàtic de la raça Griffon Vendéen, li encan-
ta caçar el senglar. Té la raça Briquet Griffon Vendéen des de fa 10 anys 
i els primers exemplars els va adquirir l’any 2006 provinents d’un caça-
dor d’Ourense. Després, va anar ampliant la canilla gràcies a Gerardo, 
fins a arribar avui en dia amb un total de 10 exemplars. Caça el senglar 
a Pontevedra i Berdoyas.

Per què un gos de raça i no un gos creuat?
Primer perquè els nostres avantpassats van crear 
les races amb un estàndard de treball propi de 
cada raça i una morfologia amb els creuaments 
que l’únic que aconseguim és deteriorar els gossos 
i el seu estàndard de treball.

Un gos creuat no se sap com sortirà i morfològica-
ment mai no en sortiran dos d’iguals, en canvi en 
un gos de raça es coneix el seu estàndard morfolò-
gic i de treball.

Com vas conèixer aquesta raça?
Jo abans tenia asturcantabros, i un dia caçant 
vaig conèixer un briquet i vaig veure que aques-
ta raça era molt bona. Posteriorment, vaig 
conèixer, a través de Gerardo González Prado, 
un criador recomanat pel Club del Griffon Ven-
déen francès.

Per què has triat el Briquet Griffon Vendéen?
Vaig escollir aquesta raça pel tipus de muntanya on caço: muntanyes 
accidentades amb molta malesa i necessitava gossos durs, ràpids, amb 
caràcter i 100% “senglaners”.

Descriu la manera que tenen de caçar?
El briquet per mi no és un gos convencional de rastre, sinó que és un 
gos que diguem que no necessita portar el nas enganxat a terra i des-
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Rastrejant la genètica | Briquet Griffon Vendéen

envolupa totes les complicacions que 
fa un senglar durant la nit. És un gos 
amb molt caràcter i en una línia ben 
definida, fa el parat per instint i se-
guint el senglar és incansable.

Com milloraries, si s’escau, la genètica 
dels teus gossos?
És necessari, si cal, fer una aportació 
de sang a la línia per evitar malforma-
cions i tares amb la consanguinitat. Jo 
ho faig amb línies totalment diferents 
a la meva o com molts criadors france-
sos, un retemple amb gran griffon ven-
déen, perquè precisament el briquet és 
una reducció harmoniosa i alleugerada 
del gran griffon.

A quina edat i com inicies els cadells?
Trec els cadells tots els dies un parell 
d’hores a partir dels 3 mesos quan co-
mencen a cridar el rastre dels conills, 
guineus, etc. Llavors els passo direc-
tament per la corda (traílla) el senglar 
i després quan veig que fan bé els ras-
tres, els deixo anar sempre amb un gos 
veterà. 

Com ha de ser el teu equip de gossos 
preferit?
Morfològicament homogeni. Els gossos 
han de fer un seguiment del rastre del 
senglar en el lloc que ocupa un llençol 
d’aquesta manera és un equip agrupat, 
no vull gossos ni massa ràpids ni lents 
dins l’equip.

Creus que ha d’anar lligada la morfolo-
gia i la qualitat de caça del gos?
Per mi és molt important, en els gossos 
de pura raça sí, per això hi ha un estàn-
dard morfològic i de treball de cada raça.

Diguem defectes i virtuts de la raça?
Defectes, a alguns exemplars els falta 
bona veu. Virtuts, és un gos ràpid, amb 
caràcter i incansable.

Ets d’alguna Associació, Club, Federa-
ció... i en què et beneficia?
No sóc de cap Associació ni Federació. 
Sóc tresorer del Club Vendéen de nova 
formació aquest any 2016 i m’agradaria 
explicar una mica la història d’aquest 
club a Espanya. L’any 2006 un grup 
de caçadors gallecs aficionats al món 
del gos de rastre i amants del Griffon 
Vendéen van fundar el Club Vendéen a 
Espanya. Després de deu anys d’escas-
sa activitat, hem format una directiva 
nova de la qual formen part dues per-

sones fundadores del club. El 6 d’agost 
del 2016 es va dur a terme la primera as-
semblea amb la nova directiva del club 
a Silleda (Pontevedra), en la qual es van 
deliberar els temes següents: fer pro-
ves monogràfiques, proves de treball 
sobre senglar i conill. La primera prova 
de treball per a gossos de rastre sobre 
senglar es farà a Sober (Lugo) els dies 18 

i 19 de febrer del 2017, i també es faran 
proves de rastre sobre conill amb les 
dates encara per fixar i una monogràfi-
ca a la Setmana Verda de Silleda. 

Si haguessis de triar una altra raça, 
quina tindries i per què?
El griffon nivernès, perquè es la raça més 
apropiada per a les muntanyes on jo caço.

Gràcies als agricultors aficionats a la caça, aques-
ta raça es va salvar de la seva desaparició ara fa 
uns 100 anys i avui dia encara perduren aquelles 
característiques caçadores pròpies de la raça.
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Vols afegir alguna cosa?
Des d’A Coruña, m’agradaria animar 
tots els amants del Griffon Vendéen en 
les seves quatre varietats a formar part 
de la directiva, fer-se socis o prestar 
qualsevol col·laboració.
Una salutació cordial.
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Segona anada
a Gallocanta

A la temporada següent, segons les nos-
tres explicacions, sobretot del meu cosí 
Paquito, que és el rei de la narrativa i ho 
fa amb tal proliferació de detalls, que 
quan t’explica una pel·lícula  és millor que 
veure-la, i quan t’explica una cacera creus 
que no és la mateixa en què tu has parti-
cipat, molts dels nostres amics caçadors 
es volien apuntar per acompanyar-nos a 
organitzar alguna altra cacera a la Llacu-
na de Gallocanta. El límit d’expediciona-
ris el marcava la capacitat del vehicle ─un 
Renault Ondine─ i aviat vam tenir el co-
txe ple perquè van venir els amics Josep i 

Lari. Aquestes expedicions als ànecs, com 
que tots treballàvem per disposar de més 
dies ─ja que el viatge era llarg─,  les solíem 
fer pels volts de Tots Sants. 
Era el 29 d’octubre de 1966 quan marxà-
vem de Sant Quirze direcció a Gallocan-

ta, en un viatge que va durar tota la nit. 
En arribar, de seguida vam albirar la Lla-
cuna i en baixar del cotxe fotia un fred 
que pelava i el vent tallava com un gani-
vet d’Albacete. Ens vam canviar i ens vam 
posar també les botes d’aigua;  tot i que 
encara era fosc, vam veure unes figures 
d’ànec dins el llac i ens vam animar.
Ens instal·làrem una estona allà a la vora 
de l’aigua esperant que algun ànec en 
aixecar-se ens passés per sobre. El Lari i 
el Josep van abandonar de seguida, però 
amb el Paquito vam aguantar una esto-
na tot i que el fred era de pronòstic. Allò 

de dins l’aigua eren troncs, d’ànecs se’n 
veien, ara més endins. En tornar al cotxe, 
aquest no hi era, tampoc els altres dos 
expedicionaris i vam haver d’anar cami-
nant cap al poble. Sort que era a prop, i 
entràrem per la porta on el cotxe estava 

aparcat al davant, que va resultar ser La 
Posada. Prop de l’ascó vam trobar el Lari 
i el Josep que estaven esmorzant unes 
magdalenes casolanes amb cafè i llet; 
nosaltres ens hi vam afegir. En acabar, 
pujàrem el material a l’habitació que ells 
ja havien reservat. Hi havia dos llits de 
matrimoni amb diversos matalassos de 
llana, que per pujar-hi havies de saltar. 
Vam fer la següent distribució: el Paquito 
i el Lari en un i el Josep i jo a l’altre.
Mentre el Paquito i el Lari es van quedar 
a dormir, perquè segons deien estaven 
cansats, amb el Josep ens vam equipar 
contra el fred i vam marxar cap a la lla-
cuna. Quan clarejava al matí, vaig ob-
servar que al començament del llac s’hi 
veien força ànecs, per això vaig aconse-
llar anar cap allà. Va sortir un becadell 
d’unes canyes, hi havia ànecs a la vora 
que van marxar cap a dins. Hi havia un 
petit amagatall on es va posar i el Josep 
i jo, a sobre uns bidons però al descobert. 
Van començar a revoltar ànecs i ell ana-
va tirant però de moment no en queia 
cap. A mi, en veure’m, no em passaven a 
la vora, tot i així tirava algun tret lluny, 
sense conseqüències. Finalment, el Josep 
en va despenjar un i em va cridar que 
anés allà al resguard amb ell i així ho vaig 

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.
Fotos: Mariola Rafart.

El viatge a Gallocanta 
durava tota la nit.
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fer. Tiràvem com a feres i, finalment, en 
vaig fer baixar un, una femella de piulai-
res com la del Josep. Quasi vam quedar 
sense cartutxos: teníem molta mala sort, 
no apuntàvem prou bé o tiràvem massa 
lluny perquè haguéssim pogut abatre 6 o 
7 ànecs cadascun com a mínim. Alesho-
res vam plegar.
En tornar a la fonda, despertàrem els al-
tres dos companys  tirant-los els ànecs 
per sobre i tan sols en veure’ls, després de 
les nostres explicacions, es van animar. 
Dinàrem ràpidament perquè havíem 
d’anar a explotar el filó. Carai quin di-
nar! Vam quedar ben tips de tant pernil i 
tanta carn, amb el menú es veia que eren 
un xic primitius, fins i tot ens van deixar 

l’ampolla de conyac a la taula.
Encara no hem parlat de la família. Eren 
pare, mare i quatre filles, una que feste-
java, una de petita, i dues que no estaven 
pas malament però, per merèixer, ens 
tractaven a cos de rei.  
Tots quatre vam anar al lloc on amb el 
Josep al matí ens havíem afartat de tirar. 
Primer vam fer un repàs a un fangueig 
on el Paquito va despenjar un becadell. 
Al lloc de l’aguait mentre el Josep i jo ens 
vam situar al nostre amagatall, els altres 
dos ho van fer més enrere. Van començar 
a venir ànecs, el Lari en va atonyinar uns 

que passaven molt alts, en va abatre un 
d’immillorable i el Paquito un altre de 
dos trets, però nosaltres no teníem pas 
sort. El Lari va canviar de lloc i va tornar 
amb un altre ànec. Així vam passar la tar-
da fins que la foscúria ens va treure de la 
llacuna.
L’endemà, després de prendre la llet i el 
cafè amb les corresponents magdalenes, 
amb el Josep vam tornar al nostre “ve-
dat”, i els altres dos a unes basses, tots 
proveïts d’uns entrepans espectaculars. 
En arribar vam veure a prop de la “pa-
rada”, dins de l’aigua, dos ramats d’ànecs 
que pasturaven; vam acostar-nos al niu 
intentant no espantar-los, es van des-
plaçar un xic endins, nosaltres quiets, co-
mençà a revoltar-ne algun, mentre els de 
l’aigua s’anaven acostant. El Pep ja volia 
descarregar, jo el vaig frenar; quan ja no 
podíem més, i els teníem a tret, li vaig fer 
amb senyals que jo tiraria als de la dre-
ta i que ell ho fes als de l’esquerra, i vam 
tirar al “ja!”. Es va produir un gran esva-
lotament d’ocells i, en veure que se’n que-
daven uns quants, vaig sortir corrents a 
recollir-los, mentre el Pep aprofitant el 

segon tret en feia baixar un altre. Se n’hi 
van quedar quatre ─tots mascles de piu-
laires─, dos al seu costat i dos al meu, més 
el que havia fet baixar del segon tret i es-
tava un xic més endins; els arreplegà tots 
cinc, tornant més content que si li hagués 
tocat la rifa de Nadal, i... cap al cau!
Vam aprofitar l’esglai general per es-
morzar. Durant la resta del matí no se 
n’acostà cap més, segurament perquè els 
havíem escarmentat fort. Arribàrem a la 
fonda molt contents, on vam trobar els 
altres dos que no havien caçat res i es van 
mostrar envejosos de la nostra sort.
Per la tarda, el Paquito tenia ganes de 
tornar on ell havia estat al matí i amb 
el Josep optàrem per acompanyar-lo, ja 
que pensàvem que a la llacuna els teníem 
molt escarmentats. Mentre, el Lari, con-
tra pronòstic, es quedà allà a provar sort.
El lloc en qüestió eren dues basses; la que 
hi anaven els ànecs era circular i amb un 
radi més llarg fins on pot arribar un tret, 
cosa que feia que els ànecs es posessin 
al mig i d’allà no es moguessin. Ens vam 
situar a l’entorn de la bassa i va venir un 
individu que també es va situar per allà. 

“... Quasi vam 
quedar sen-
se cartutxos: 
teníem molta 
mala sort...”
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La caça de l’ànec té quel-
com especial que tot caça-
dor hauria de provar.

Tothom anava tirant mentre jo només escoltava. A l’hora de 
marxar, ja quasi fosc, van venir el Paquito i el Pep, que havien 
fet baixar un ànec cadascun; un ja el tenien i l’altre estava enca-
llat en unes herbes fora del nostre abast; vam intentar agafar-lo 
però finalment el vam haver de deixar.
En arribar a l’hostal, ens vam trobar amb la més gran de les sor-
preses: el Lari se n’havia carregat 6, i segons deia de 3 doblets, 
tot un rècord. I nosaltres que ens pensàvem que no faria res de 
la manera que teníem espantat el personal! Assegurava que la 
cosa era molt fàcil: quan arribaven per parar-se, es tirava, en 

queia un i quan reprenien per marxar, si tornava amb el segon i 
se n’hi quedava un altre, havia fet això tan fàcil, tres cops, i per 
aquest motiu n’havia portat 6, així de senzill. Qui l’hi discutia?
Com que era el dia de Tots Sants, el de l’acomiadament, havíem 
d’anar a cercar l’ànec que havíem deixat ahir a la bassa gran. 
Ens vam aixecar molt d’hora abans de fer-se clar, tots menys el 
Lari, que deia que ja en tenia prou després de l’èxit d’ahir. Abans 
d’arribar-hi vam agafar una rama de saule mentre ja passaven 
els primers ànecs. Amb el Josep ens vam quedar per on entra-

ven els ànecs, mentre el Paquito marxava cap a l’altre costat. Va 
començar a clarejar i al mig, fora de tret, estava ple d’ànecs. Vaig 
estar temptat de tirar a uns que es passejaven més a prop. Quan 
ja feia molta estona i començava a estar cansat de la posició, va 
passar una persona i es van aixecar els ànecs, passant per sobre 
el Paquito, que en va despenjar dos d’un magnífic doblet. Dos 
porrons mascles. També vam poder arreplegar l’ànec del vespre 
i cap a Gallocanta a esmorzar.
 En acabar, encara vam tenir temps d’anar a fer un repàs, el Pa-
quito i el Lari a les basses, i el Josep i jo a la “nostra” parada de 
la llacuna. Cansats que no vingués res, ─per esperar el dinar─, 
encara donàrem un tomb per les vinyes d’allà al costat a veure 
si aixecàvem alguna llebre. Quan van tornar els altres dos, por-
taven un ànec que el Paquito havia despenjat.
Abans de dinar, vam anar a mercadejar uns pernils a unes ca-
ses del poble, i el Lari i el Paquito es van firar, cadascun amb un 
d’aquells pernils que passaven dels deu quilos, molt entreviats 
de grassa ─aleshores per nosaltres el colesterol encara no comp-
tava─ i molt gustosos.
Després de dinar, carregàrem tota la nostra impedimenta, els 
dos pernils, 21 ànecs i un becadell al capó davanter de l’Ondini, 
i... carretera i manta!
No podíem acabar l’excursió sense una altra aventura, des que 
ens hi va la pell. En una recta prop de Cariñena quan anàvem 
a 95 km/h, conduint el cotxe el Lari, vam tenir una punxada, i 
sort de la perícia del conductor que va poder esquivar un Dodge 
Dard que ens venia de cara. Sense cap més incident que una pa-
rada i fonda a Saragossa per arranjar la punxada, vam arribar a 
casa satisfets de la nostra segona anada a Gallocanta.
Nota: Dedico aquest escrit al Lari i el Josep, que ja estan caçant 
a les praderies celestials de l’eternitat. Descanseu en pau amics.  
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M’agrada tenir els gossos
ben a prop.

Becada
passió

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

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

Genís Garcia Balada 
37 anys, Les Cases d’Alcanar,
(El Montsià)

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

Analitzem el  
perfil becader

Des de quan caces becades? Des del 2010

Per què? És la CAÇA en estat pur, espècie migratòria, misteriosa, 
contacte directe amb la natura, has de llegir els senyals meteo-
rològics ja que en depens, astúcia i un gran GOS BECADER que 
li agradi la becada, jo diria un punt boig per ella.

Amb quina raça de gossos caces becades? Continental o brità-
nic? Continental, Épagneul Bretó.

Amb quants gossos caces? Actualment un, però la idea és dos. 
Caçava amb dos però la N-340 se’n va emportar 3 en un any. Tor-
nem a començar. Gènere i edat dels gossos? Femella per suposat, 
és el mes ràpid però el tercer serà un mascle, un de bo és 40 vega-
des millor que la femella. Els teus assistents tenen pedigrí i estan 
censats? Si, i també censada.

Quina és la qualitat o virtut indispensable que ha de tenir un 
bon gos becader? Pares becaders, capacitat física combinada 
amb nas i intel·ligència.

Digues i explica les tres més importants? Tot és important però 
s’ha de saber ensenyar bé i amb paciència.

Quins aparells o estris fas servir per a caçar becades? Esque-
lla, GPS, beeper, res…? Esquella o res. M’agrada tenir els gossos 
a prop meu, el meu terreny actual no permet grans recerques, 
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està prou delimitat i has de remirar bé, 
no solen peonar ja que més aviat aguan-
ten molt o si porten temps no et deixen 
arribar.

Penses que s’hauria de restringir la caça 
de becades amb les noves tecnologies? 
Per què? La caça de la becada i la tecno-
logia són compatibles? Haurien d’estar 
totalment prohibides, no som carnissers. 
Cadascú s’ha d’espavilar amb els seus co-
neixements.

En quants vedats caces? I quants dies a 
la setmana surts a caçar per norma ge-
neral? 4 dies.

Aquests últims anys penses que hi ha ha-
gut un declivi o una disminució de beca-
des als vedats on caces? No ho sé, però la 
meteorologia és dolenta, fa calor. O potser 
és que hi ha més caçadors que cacen beca-
des? Hi ha més caçadors i viatges a Lituà-
nia... Tot compta.

Creus que és una qüestió relacionada 
amb la meteorologia? Molt important, 
són migratòries i a més a més està suc-
ceint amb altres (guatlla, tord, tórtora...).

Caces  generalment sol o sempre amb 
companys? Sol.

Què opines sobre l’evolució dels gossos 
que es veuen avui en dia caçant becades 
per arreu de Catalunya? T’agrada? Molta 
gent no caça, vol matar i fer la gran pen-
jada per la foto. Vinga gossos per abatre 
molt terreny i grup de gent perquè no se 
n’escapi ni una, sembla que vagin a voleiar 
el tord.

Quina és l’arma que portes per a practi-
car l’exercici de la caça de becades amb 
gos de mostra? Semiautomàtica Benelli 
Montefeltro Comfort 20.

Quina munició (no marca)? Calibre 20, 
amb dispersant 8,5 italià de 27 g i mescla 
7½+10 de 30 g, francès. 

Has caçat a l’estranger becades? Si no ho 
has pogut experimentar mai t’agradaria 
provar-ho? Sí.

Has competit en alguna ocasió? No. 

T’agrada el format que es fa servir ac-
tualment? No, la competició és un error, 
dóna una imatge molt dolenta del caça-
dor i més de la manera que es fa ara ma-
teix.

Creus que les reunions que es fan entre 
els clubs i associacions de becaders en 
l’àmbit Europeu serveixen per a alguna 
cosa? Poc, falta contundència.

Quin és el número anual de captures de 
becades que penses que és l’habitual i 
normal caçant dos jornades per setma-
na? Ni idea, però una becada per dia de 
cacera i una altra sense mort seria perfec-
te o inclús dos per dia però amb un límit 
d’hores. 

Hi ha molts caçadors 
que cacen la becada com 
si anessin al tord, només 
busquen quantitat!
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Armand Flaujat i Viayna
47 anys, Bellver de Cerdanya
(Baixa Cerdanya)

Des de quan caces becades? Des que tinc record que anava 
darrere el pare a empaitar becades. L’any 1981, amb tretze anys, 
vaig fer la meva primera captura, l’any següent, ja amb permís 
d’armes i fins a dia d’avui, sumen trenta-tres anys amb la nostra 
dama del bosc i fins que les cames em portin seguiré admirant 
i caçant aquesta bella au i aquesta passió transmesa pel pare. 

Amb quina raça de gossos caces becades? Continental o brità-
nic? Amb quants gossos caces? Vaig començar amb els bretons 
que teníem a casa, he caçat amb diferents races continentals, 
però fa 25 anys que hem varen captivar els Setters i en especial 
els Gordons. Normalment caço amb dos, màxim tres gossos; 
m’agrada que tinguin pedigrí per assegurar, dintre del que es pot, 
uns instints i facultats genètics. 

Quina és la qualitat o virtut indispensable que ha de tenir un 
bon gos becader? En opinió meva , un bon gos becader ha de 
tenir un olfacte extraordinari, una gran passió, una mostra molt 
ferma i una bona docilitat i afecte vers l’amo. 

Quins aparells o estris fas servir per a caçar becades? Esque-
lla, GPS, beeper, res…? Faig servir esquella i beeper, el GPS és un 
aparell que no m’agrada i crec que no el faré servir mai.

Penses que s’hauria de restringir la caça de becades amb les no-
ves tecnologies? Per què? La caça de la becada i la tecnologia 
són compatibles? Penso que la tecnologia no és la prin-
cipal enemiga de la becada, hi ha altres coses més con-
traproduents per  la fauna cinegètica. Cert és que, en la 
meva humil opinió, penso que es perd l’encant i l’essèn-
cia de la becada. Com més tecnologia menys coneixe-
ments de la becada, costums, carències, moviments, es-
tratègies.... 

En quants vedats caces? I quants dies a la setmana surts a 
caçar per norma general? Caço només a Cerdanya, alguna vega-
da vaig convidat a altres llocs però generalment resto a ma terra. 
Normalment no hem perdo cap dia, dijous, diumenges i festius. 

Aquests últims anys penses que hi ha hagut un declivi o una 
disminució de becades als vedats on caces? La veritat és que jo 
no veig pas que la becada hagi disminuït; cert és que hi ha anys 
mes bons i altres no tant, però de becada n’hi ha. Per sort, sóc 
l’únic que les caça tota la temporada. Algú hi ha, que en acabar la 
perdiu les empaita un xic, però són molts pocs. Els nous caçadors 
i el jovent, tots són senglaners i poc interès els desperta aquest 
majestuós ocell. 

La tecnologia no és la 
principal enemiga de 
la becada.
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Caces  generalment sol o sempre amb companys? Normalment 
sempre sol, encara que també m’ agrada la companyia que com-
parteix aquesta afició i aquesta manera de fer i d’entendre. 

Què opines sobre l’evolució dels gossos que es veuen avui en dia 
caçant becades per arreu de Catalunya? T’agrada? Actualment 
han evolucionat molt segons les demandes dels caçadors, sobre-
tot els Setters, potser per això m’ agraden molt els escocesos o 
Gordons que em recorden més a aquells primers setters de quan 
vaig començar, amb no tant recorregut, més metòdics en la cerca, 
amb més contacte amb el caçador... 

Quina és l’arma que portes per a practicar l’exercici de la caça de 
becades amb gos de mostra? Faig servir una vella escopeta del 
12, una Franchi de més de 30 anys, amb un canó curt . Potser un 
dia em compraré una superposada, però de moment... jajajajajaja. 

Quina munició (no marca)? La munició és de perdigó del 10 i de 
40 grams pels dos primers trets i per a l’últim de perdigó del 8 i 37 
grams, que rarament faig servir. 
 
Has caçat a l’estranger becades? Si no ho has pogut experimen-
tar mai t’agradaria provar-ho? Mai no he caçat fora del nostre 
país, però sí que m’agradaria fer-ho, per poder veure més el tre-
ball dels gossos amb més densitat de becades, tenir experiències 
noves, aprendre... 

Has competit en alguna ocasió? Mai no he competit en un cam-
pionat i per tant no puc opinar del tema però crec que, de mo-
ment, no participaré pas en competicions; potser per aquesta raó 
vaig sol a caçar-la, per no competir ni amb companys. Em van 

ensenyar a gaudir de la becada d’una altra manera. 
T’agrada el format que es fa servir actualment? Si, tots els es-
tudis, experiències, dades... és bo que les coneguem, per poder 
aprendre més sobre aquesta au i així, poder-la protegir i respec-
tar molt més encara del que sabem.

Creus que les reunions que es fan entre els clubs i associacions 
de becaders en l’àmbit Europeu serveixen per a alguna cosa? El 
nombre de captures, per a mi, no és pas important, penso que és 
mes gran el grau de satisfacció de veure el treball dels gossos, el 
vol de la becada, el soroll que fa en llevar-se, les estratègies... això 
és el que val la pena. Hi ha anys que se’n capturen més i d’altres 
menys, però mentre en tingui per fer una bona menjada amb la 
família ja en tinc ben bé prou. 

Quin és el número anual de captures de becades que penses 
que és l’habitual i normal caçant dues jornades per setmana?
Després de 33 anys caçant la becada, recordo les paraules del 
pare “respecte i admiració per aqueix bonic ocell”. El que acon-
seguirem ara, serà l’herència que deixarem a les properes gene-
racions de becaders.

TENIM LA SOLUCIÓ
A CADA SITUACIÓ!

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

LLOGUER PER TREBALLS EN ALÇADA



El llibre APUNTES DE CAZA, de l’autor
Vicente Amat, amb magnífiques il·lustracions 

de Luis Lorenzo Sánchez Diezma,
supera les expectatives i esdevé

des de la seva publicació,
el llibre més venut de l’Editorial Solitario.

En aquesta obra, Vicente Amat transmet la 
seva visió sobre la natura, el camp i la caça. 

Així mateix, fa un recorregut per la caça 
menor espanyola i estrangera i la caça del 

senglar en la modalitat d’espera.

El llibre està dedicat a tots els paisatges que 
ha conegut l’autor, als animals que hi ha 
buscat i als gossos amb els quals ha caçat. 

També està dedicat als seus pares
i familiars i a Cristina i Lucía.

Per a les comandes us podeu posar
en contacte amb l'Editorial Solitario:

www.editorialsolitario.es
Tel.: 91 358 25 21 / 626728584

Ja som més de 
4.000 seguidors 
a Facebook! 

#lacaçaésvida

4.000 
gràcies 
a tots 
i totes!

cinegeticat.cat

m’agrada
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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,
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Entrevista 
Associació Esportiva de Caça de Foixà (Baix Empordà)

Xavier Alabau Pellicer.
Secretari

Caça Social

L’associació Esportiva de Caça de Foixà va ser creada pels 
volts dels anys setanta. Actualment comprèn tot el territori 
del terme municipal de Foixà, format pels municipis de Foixà, 
la Sala i Sant Llorenç de les Arenes. En total engloba una su-
perfície de 1.800 ha repartides entre camps de conreu de re-
gadiu i de secà a la part més baixa, i boscos d’alzina i pi a la 
part mes alta. També cal destacar els 11km del riu Ter que el 
delimiten per la cara nord.
La Societat està formada per una trentena de socis, molts dels 
quals són veïns i propietaris del poble, i per altra banda, també 
inclou una cinquantena d’abonats. Antigament la societat de 
caçadors de Foixà havia arribat a superar els 200 abonats, so-
bretot de grups de conillaires, a causa de l’alta població de co-
nills. Actualment la caça del senglar es la més practicada dins 
el nostre vedat; els últims anys la població d’aquesta espècie 
ha augmentat considerablement en el nostre territori i és so-
bretot durant els mesos d’estiu i tardor quan hi ha més exem-
plars, ja que el cultiu del blat de moro i la proximitat amb el 
riu Ter els proporcionen menjar i aigua de manera abundant.
La colla que caça a Foixà és la colla del senglar de Flaçà, Foixà i 
la Pera. L’any passat van abatre  156 porcs, 45 dels quals es van 

matar al terme de Foixà. Per altra banda, també hi una grup 
de caçadors molt aficionats a la caça menor, entre el quals m’hi 
incloc jo mateix. Durant el període de la mitja veda, al vedat 
s’hi poden trobar tórtores, tudons i també alguna guatlla, les 
poblacions de les quals varien segons les condicions clima-
tològiques que s’esdevenen durant els mesos d’estiu. Sobretot 
en el cas de la guatlla, hem pogut comprovar que la clima-
tologia fresca i plujosa dels darrers estius ha afavorit l’aug-
ment del nombre de niuades. Durant la temporada general es 
practica la caça de la perdiu i el faisà. Com que les poblacions 
d’aquestes espècies són molt reduïdes, es duen a terme soltes 
periòdiques. Amb l’arribada del fred entren alguns tords, que 
si troben força olives i lledons es queden al nostre territori i 
fan gaudir el caçador. Al llarg dels darrers anys, però, n’ha dis-
minuït molt la població i només en alguns dies assenyalats es 
poden fer bones tirades. Les becades, a l’igual que els tords, 
arriben amb les primeres fredorades i dependrà també de les 
condicions climatològiques que puguem gaudir amb abun-
dància d’aquesta au tan misteriosa. També hi ha un grup de 
caçadors molt aficionats a la caça de l’ànec i que recorren el 
riu de cap a cap. Des de la implantació de l’activitat turística 
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del caiac al riu, s’ha reduït notablement 
el nombre d’ànecs que habitaven al riu 
en el seu pas per Foixà, ja que els ànecs 
han marxat a criar cap a zones més tran-
quil·les, on no són molestats.
En general el nombre de captures de les 
espècies de caça menor és baix a causa 
dels canvis migratoris i la baixada de les 
poblacions que han sofert els darrers 
anys. L’aficionat a la caça menor s’ha ha-
gut d’adaptar a una pràctica de la caça 
on el nombre de captures queda en se-
gon terme i que es satisfà amb el bon tre-
ball dels gossos i amb el fet de gaudir de 
l’entorn i de la natura. Des de principis 
de l’any passat ens vam incorporar dins 
la junta de la Societat un colla de joves 
i d’aficionats a la caça que, juntament 
amb la junta ja existent, treballem amb 
la idea d’ajudar i millorar-ne la gestió. La 
recuperació de la perdiu roja ha sigut 
des del primer moment un dels punts 
en què hem dedicat més esforços. Hem 
intentat repoblar-la tant a les zones de 
conreu com a les zones afectades pel 

devastador incendi que vam patir el no-
vembre del 2013. S’ha intentat introduir 
la perdiu al camp en les millors condi-
cions per a la supervivència per mitjà 
de gàbies d’aclimatació, menjadores i 
abeuradors repartits pel camp. També 
hem creat noves zones de reserva. El re-
sultat després d’una primera temporada 
de gestió ha sigut satisfactori, i hem vist 
com després de molts anys sense perdiu 
autòctona, aquest any ja s’han pogut ob-
servar els primers vols nascuts i criats 

al camp. Una activitat que portem orga-
nitzant els darrers dos anys ha sigut la 
tirada al plat de fi temporada. La tirada 
es du a terme al mateix poble de Foixà, 
en una zona elevada amb molt bones 
vistes, i va acompanyada d’un esmor-
zar de germanor. Cada any s’ha comptat 
amb una molt bona participació i l’ac-
tivitat ja s’ha consolidat com a punt de 
trobada del col·lectiu de caçadors de la 
Societat i  dels membres de la colla del 
senglar, com a cloenda de la temporada.
Una altra activitat ha destacar dels da-
rrers anys va ser l’organització del cam-
pionat provincial de caça menor amb 
gos l’any 2012, on hi va haver una nom-
brosa participació de caçadors d’arreu 
de la província. Amb anterioritat tam-
bé es va acollir el campionat provincial 
de becada. Un dels aspectes que més 
preocupa dins la Societat és el que fa 

referència als danys que ocasionen els 
senglars a l’agricultura. Els últims anys, 
tot i incrementar-se el nombre de captu-
res, els danys han anat en augment. És 
sobretot durant el mesos d’estiu quan 
els senglars provoquen més perjudicis 
que afecten sobretot els cultius de blat 
de moro i de gira-sol. A la tardor, malme-
ten greument les sembres de farratges 
i cereals d’hivern. Durant el transcurs 
de les últimes temporades els danys 
han augmentat significativament fins 
al punt d’evitar conrear alguns tipus de 
cultius en determinades zones. Per tal 
de reduir les afectacions dels senglars 
als cultius, es duen a terme batudes pe-
riòdiques organitzades per la colla del 
senglar durant els mesos de juny, juliol i 
agost. A causa de l’augment dels desper-
fectes i de les queixes dels agricultors, 
els caçadors del senglar durant aquesta 
època estan desbordats i no poden ser a 
tot arreu on caldria. Davant l’empitjora-
ment de la situació, també s’han dut a 
terme esperes en la modalitat d’aguait 
diürn, que han estat organitzades i coor-
dinades per la mateixa Societat amb la 
col·laboració dels caçadors que hi han 
volgut participar. Des de l’Associació Es-
portiva de Caça de Foixà ens proposem 
continuar treballant en la recuperació 
d’espècies de caça menor, promovent 
una caça responsable i respectuosa amb 
el medi natural. I per altra banda, espe-
rem continuar ajudant la gent del terri-
tori en tot allò que puguem i a fer front a 
la creixent problemàtica del senglar.

Municipi d’uns 300 habitants 
que gaudeix d’una societat de 
caçadors molt implicada per 
promoure la caça responsable.
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Recepta
Preparació

Netejarem de  nervis i greix el llom de cérvol 
que prèviament haurem deixat orejar un parell 
de dies a la nevera.
Picarem al morter la barreja de pebres (només 
cal trencar-los perquè no és bo trinxar-los 
massa). Salarem el llom per ambdós costats i 
l’arrebossarem amb la barreja de pebres.  Tot 
seguit, el  marcarem a la paella ben roent pels 
dos costats.
Disposarem el llom en una safata per anar al 
forn i la introduirem  a  165° uns deu minuts. Te-
nint en compte que ha de sortir rosat de dintre.
Mentrestant haurem posat a coure els monia-
tos amb la nata i un cop cuits els passarem pel 
vas batidor fins a aconseguir una textura de 
crema lleugera. 
En un cassó posarem una nou de mantega  i 
fregirem una mica la barreja de pebres que ha 
quedat d’abans. Tot seguit ho flamejarem amb 
el brandi i posarem un got de suc de la carn. Ho 
deixarem reduir i ho espessirem amb una mica 
de farina  de blat de moro.
Netejarem les trompetes de la mort i  les eixu-
garem molt bé. Aleshores  les posarem en una 
bossa de plàstic juntament amb un polsim de 
sal i dues cullerades de farina de flat de moro. 
Tancarem la bossa i la sacsejarem  amb ga-
nes, així aconseguirem un arrebossat perfecte 
en tota la  trompeta. Seguidament la fregirem 
amb oli abundant fins a quedar ben cruixent. 
Muntarem  la plata fent unes llàgrimes de cre-
mós de codony, posarem a un costat el llom sen-
cer, i salsarem  i decorarem amb el cruixent  de 
tardor, que són els bolets.

Una altra  recepta d’una de les parts més nobles de tota peça 
de caça: el llom alt, vermell, potent, gustós... per als amants 
de la carn  poc feta. Recepta que escau immillorable  per po-

der degustar aquest dies de festa grossa. Per altra banda, 
proveu els cruixents de tardor, com ara les pipes, que no po-
dreu parar de picar. M’hi jugo un sopar!

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

Secció patrocinada:

Paco Layús
609 770 821

Racó
Gourmet

Llom de cérvol  als 5 pebres

Ingredients

- 1 llom de cérvol

- Un grapat de barreja de 5 pebres

- Sal

- Conyac

- Suc de carn

- Mantega 

- 3 moniatos 

- 125 cl de nata fresca 

- Farina  de blat de moro

- 200 g de trompetes de la mort

- Una branca de romaní
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DESDE 1975 COMPROMETIDOS CONTIGO

SISTEMAS DE SEGURIDAD Y COMUNICACIÓN
Alarmas

Conexión central receptora
Circuitos cerrados CCTV

Video portero / Portero automático
Autorización de puertas de garaje

Mandos a distancia
Antenas terrestres y satelites

C/Galileo, 263, Barrio Les Corts
T 934 905 113

info@iperezserrano.com Instalaciones Perez Serrano
@iperezserrano

www.instalacionesperezserrano.com
www.iperezserrano.com


