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Carta al director

De cara a la caça major, compte amb el feudalisme!

Llegint les paraules de la carta publicada en data de juliol-agost de 2017, en aquesta mateixa revista, núm.21,  
sembla que la presència de senyors feudals a les nobles i il•lustres colles de caçadors no és un fet aïllat.
De vegades un es confia després de tant de temps en l’activitat de la caça, des de l’any 1977 caçant porcs senglars, i 
havent donat una vida per aquest esport, i se sorprèn del que li pot arribar a passar. Tot per culpa dels senyors feu-
dals. El cas és que després de tretze anys formant part d’una colla, i per dir el que lliurement he pensat, i el que he 
trobat bé i no tan bé, han decidit fer-me fora, sense cap motiu formal, sense cap argument objectiu, i causant-me 
a part d’una gran desil•lusió, una gran indefensió.
I això no ho diu, des de la meva humilitat, un simple caçador, sinó, com he manifestat, una persona que tota la vida 
ha estat dins d’aquesta activitat que estima i practica, i que creia que s’havia guanyat amb els seus actes el respecte 
i la reputació com a gran amant de la caça.
Els fets que els descriuré m’han portat, després de llegar la carta del valent i respectuós caçador anònim que he 
indicat, referent a l’abús de caps i acompanyants de caps de colla, a sentir-me identificat amb la mateixa exposició, 
i trobant injusta aquesta situació, és de justícia posar-la de relleu perquè així no es converteixi en una plaga.
Al mes de maig d’aquest 2017 se’m donà una carta en mà, on se’m digué que la junta de la colla el senglar de po-
nent havia decidit no renovar-me la targeta per a la propera temporada 2017-2018. La veritat és que ningú es me-
reix aquesta forma d’acomiadament, però el més greu no és la falta de forma, sinó també la falta de fons. I quan dic 
fons, em refereixo als motius exposats en la carta. Mai se m’avisà d’aquestes intencions, amb la qual cosa en una 
empresa m’haurien enviat algun advertiment disciplinari, etc. I si això continués, lògicament l’acomiadament se-
ria procedent. Però quan em refereixo i enllaço el meu cas amb l’exposició del company caçador anònim, és perquè 
identifico plenament la forma de fer dels senyors o senyor feudal de la meva colla. He de dir que el perjudici no és 
tan efectiu com la moral. És a dir, jo puc anar a caçar, i torno a invocar la meva humilitat, a totes i a qualsevol de 
les colles del territori, tant de Catalunya, com de l’Aragó, com de tot Espanya, fins i tot a l’estranger. No és perquè 
sí o “baladí”, sinó que m’ho hauré guanyat per alguns motius que ara no cal explicar.
El meu company caçador anònim no vol dir noms ni identificar persones, deixem-ho que és per prudència, però 
jo a aquestes alçades i donada la gravetat que per mi suposa aquest cas, no me n’estaré. Hi ha un senyor que té 
tots els càrrecs i competències i que és qui em comunica per telèfon que no m’acceptaven a la colla. Al demanar-li 
explicacions, em va donar en mà un foli escrit, que prefereixo de moment no publicar, on es deia que la decisió era 
per tota una sèrie de motius que en conjunt venien a dir que la meva presència incomodava altres caçadors, i que 
per culpa meva la colla no era una bassa d’oli. Un exemple el posaré i és el primer: ja fa temps que no es troba a gust 
dins la dinàmica i funcionament de la nostra colla. Motius tots inconcrets i sense cap possibilitat de rebatre’ls.
Doncs els senyors feudals es creuen amb el privilegi de poder decidir i concloure quin és el meu estat anímic i que 
és el que em convé o no. I decideixen enviar-me cap a casa, però el verdader motiu és que hi ha hagut un mem-
bre de la colla, que és el cubillons, que ha dit les coses de cara, que segur que els molestava, i que era el que molts 
pensen, i callen, però que ha intentat sempre millorar i ajudar en el creixement qualitatiu i quantitatiu de la colla.
Deixeu-me dir que no sóc un bitxo raro, i que molts companys també comparteixen aquest sentiment, i així m’ho 
han fet arribar, però suposo que la por a les represàlies del senyor o senyors feudals, potser els fa callar.
Com es gestionen els diners de les quotes, com es gestionen els ingressos de les carns, de les invitacions, etc.? Se-
rien bones preguntes que em poguessin contestar els senyors feudals, però com a tals, lògicament no donaran cap 
explicació perquè ja m’han manifestat que no en tenen cap obligació.
Acabaré amb un altre exemple que va en la línia de no respectar les normes per part dels senyors feudals: poden 
els ressacadors anar amb rifle i matar porc senglars? I en canvi sí exigir a la resta de la colla que paguin, i que callin, 
ja que així els anirà millor!
Per acabar, desitjar-los que els vagi bé com fins ara, i com a consell, que siguin una mica més transparents, més 
democràtics i més respectuosos amb els qui en definitiva mantenim les colles.

Antonio Gardenyes Salvia
(Caçador i excaçador de la colla del senglar de ponent)
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Editorial

Després de tornar a la “normalitat meteorològica” en 
aquests dies d’octubre, atorgada per unes pluges generals 
i generoses a tot el territori català, el bosc torna a respirar 
vida! Venim d’una època extremadament seca en què els 
boscos i els seus habitants començaven a patir de valent 
i la situació començava a ser força preocupant... alguns ja 
parlaven d’un nou decret de sequera per racionalitzar el 
consum d’aigua. Però sembla que el temps ens ha donat un 
respir! Igual que el nostre hashtag “lacaçaésvida”, l ’aigua 
encara ho és més! Benvinguda sempre.
Aquests dies, com sempre per aquestes dates, els boscos 
s’omplen de gent. La febre boletaire segueix sense límits 
i continuem duent a terme la majoria dels usos del medi 
natural sense regulació una temporada més, convertint 
així el bosc en una casa de barrets sense mestressa. Crec 
que es poden practicar correctament diferents activitats 
al medi natural, però sempre des d’una regulació adequa-
da. A Catalunya, aproximadament un 73% de la superfície 
forestal és de propietat privada, per tant, el bosc no és “ca 
l’ample”, normalment té un propietari amb noms i cog-
noms i això cal tenir-ho en compte. És evident que sempre 
cal ser respectuós, però tenint en compte a més aquesta 
condició de titularitat, convindria extremar el respecte a 
l’entorn i a la resta d’usuaris. Així i tot, cada any es donen 
més situacions de conflicte, fruit del volum creixent de 
persones que es passegen pels boscos. Recordo amb tristor 
una notícia que parlava del sacrifici injust d’una vaca que 
va envestir unes persones quan aquestes accedien al bosc 
per buscar bolets, saltant el vailet elèctric. Segurament la 
vaca, que tenia el vedell custodiat, es va veure amenaçada i 
va reaccionar envestint (instint normal i natural) per mala 
sort de les víctimes (em sap greu per elles). Doncs bé, les 
diferents pressions i els pseudodrets adquirits d’alguns 
que es creuen que tot és de tothom, van aconseguir fer sa-
crificar la pobra vaca, deixant el vedell orfe i perjudicant 
el pobre ramader.
Davant de casos com aquest, citat a tall d’exemple, sembla 
evident que cada vegada és més important regular l’accés 
al medi natural i les activitats que s’hi practiquen. I regu-
lar no vol dir prohibir, vol dir ordenar. Els caçadors, com a 
usuaris del medi natural, ja vàrem néixer amb una regula-
ció i, a més, tenim l’autorització del propietari dels terren-
ys per a exercir la nostra afició (algunes vegades fins i tot 
l’autorització és remunerada, tot i que en general, la ma-
joria de vegades paguem per caçar en un determinat lloc).
Personalment crec que tot és possible, crec en la compa-

Nova revista i nova fita aconseguida!

tibilitat d’usos però també en la regulació amb dos objec-
tius clars, la seguretat i la preservació. Crido de nou a l’ad-
ministració a posar-s’hi i crear una taula de treball amb 
tots els representants dels propietaris, els de les diferents 
activitats que es practiquen al medi natural i l ’administra-
ció per a detectar conjuntament les fonts de conflicte i les 
possibles vies de resolució. 

Amb diàleg, tots hi guanyem!
Salut i caça

Eduard Melero
Director
cinegeticat@cinegeticat.cat
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Caça news
Cacera Seti.Cat

Cacera a Llobera

El grup Seti.Cat va participar el passat cap de setmana en 
una batuda a Sant Martí de Barcedana, al municipi de Ga-
vet de la Conca (Pallars Jussà) situat al vessant meridional 
de la serra de la vall de Llimiana, dominant aquesta vall, 
que drena el riu de Barcedana, davant el Montsec.
La batuda es va efectuar en una àrea de caça de 1.375 hec-
tàrees situada a la vall de Barcedana. Es va caçar prop de la 
meitat del vedat i hi varen participar 11 rehalas (gossades) 
i 78 postures.
En Gustavo Torres, Javier Abella i Jacint Sanz, conjunta-
ment amb altres companys, van començar a organitzar la 
cacera a la primeria del mes d’agost, a la quan van dedicar 
un enorme esforç econòmic i invertir un munt d’hores (re-
pàs i marcatge de parades, ubicació dels llocs d’engegada, 
control dels senglars per evitar que ocasionin danys als 

cultius i procurar concentrar-los en les zones més bosco-
ses de l’àrea de cacera…) a fi de poder oferir als assistents 
d’aquell dissabte una bona jornada de caça.
La meteorologia va jugar una mala passada i el que podia 
haver estat una batuda perfecta va acabar en una jorna-
da de caça passada per aigua, el Montsec va quedar moll! 
Aquest fet va provocar que els postors no tinguessin els 
5 sentits al 100%, que als gossos els costés caçar i que els 
senglars anessin sortint de la cacera sense ser detectats 
(més de 30 comptabilitzats). Tot i així, es van sentir un 
centenar de trets, es varen poder abatre 9 senglars, dels 
quals 3 eren possibles trofeus i els organitzadors després 
de rebre moltes trucades de felicitació tant per la bona or-
ganització com per la vetlla de seguretat de l’acte, ja estan 
treballant per poder fer properament una nova batuda.

Vist l’èxit de la primera edició, el passat dis-
sabte 30 de setembre es va organitzar a Llo-
bera la segona batuda del senglar oberta a to-
thom, la qual s’emmarca dins dels actes de la 
XIV Fira de l’empelt (fira de mostra de produc-
tes artesans, oficis, antiguitats, eines de camp, 
herbes medicinals, bolets, pa, maquinària, ex-
posicions…).
A la cacera hi van participar 42 caçadors jun-
tament amb 7 gossers amb les seves canilles i 
5 observadors que van poder veure de primera 
mà la batuda d’una cacera. La bona organit-
zació i entesa dels participants en la batuda 
van permetre abatre un total de 12 senglars. 
La cacera va començar a les 14.30 h i va durar 
fins a les 20 h de la tarda, moment en què es 
van anar recuperant els gossos i recollint els 
senglars abatuts.

Tot seguit es va celebrar un sopar 
popular obert a tothom que vol-
gués, durant el qual no cal dir que 
del que més es va parlar va ser de 
caça. Aquesta iniciativa de la So-
cietat de caçadors esportius de 

Llobera serveix per fer pedagogia 
pràctica referent a l’activitat cine-
gètica catalana i perquè aquells que 
vulguin conèixer més a fons aques-
ta activitat ho puguin fer vivint-ho 
de primera mà.
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Societats de caçadors i la FCC compromeses 
amb la conservació de l’àliga cuabarrada 
i el medi natural
La Federació Catalana de Caça, jun-
tament amb prop de cent societats 
de caçadors de Catalunya, realitzen 
un treball permanent i altruista per 
a la conservació i recuperació de 
l’àliga cuabarrada (Aquila fascia-
ta), mitjançant diferents iniciatives 
com la repoblació de les seves zones 
de campetx amb perdiu roja i deixar 
sense caçar les seves àrees de nidi-
ficació.

D’acord amb la seva voluntat i com-
promís constant amb la conservació 
del medi natural i les diferents espè-
cies cinegètiques i no cinegètiques 
de Catalunya, 90 societats de caça-
dors de Catalunya, en coordinació 
amb la Federació Catalana de Caça, 
col•laboren des de fa uns anys, de 
manera altruista, en la recuperació 
de l ’àliga cuabarrada (Aquila fascia-
ta). En aquest sentit, una de les prin-
cipals iniciatives dutes a terme per 
part d’aquestes societats se centra 
en la repoblació de les zones de nidi-
ficació i campetx d’aquesta espècie 
amb perdius de la granja cinegètica 

de Torreferrussa, gestionada per la 
Federació Catalana de Caça i l ’Àrea 
d’Activitats Cinegètiques del DARP. 
Aquesta acció té per objectiu garan-
tir que l ’àliga tingui caça al seu abast 
i pugui alimentar els seus pollets. 
Les societats de caçadors duen a 
terme les repoblacions i millores 
d’hàbitat necessàries per garantir 
que les perdius s’adaptin i puguin re-
produir-se. És una tasca esforçada i 

que indica com el col•lectiu caçador 
participa activament en la conser-
vació de la natura. 
D’aquesta mane-
ra s’ajuda a que 
l ’àliga cuabarrada 
trobi prou aliment 
al camp per tirar 
endavant els seus 
polls en moments 
delicats de la seva 
criança. Cal des-
tacar, que a prin-
cipis de 2017 es va 
aconseguir salvar 
dos d’aquests po-

llets, molt desnodrits i en perill de 
mort per manca de caça, dels nius del 
Parc Natural de Montsant i de Mont-
serrat, alliberant perdius de Torrefe-
rrussa prop del niu. Gràcies a aquesta 
acció, les parelles d’àliga van poder 
veure com els seus polls sortien del 
niu en perfectes condicions gràcies a 
l ’aportació d’aquestes perdius.
Es deixen sense caçar zones de nidi-
ficació i es respecten i repoblen amb 
perdiu roja les zones de campetx 
de l’espècie. Així mateix, les socie-
tats de caçadors, a banda de fer les 
repoblacions, deixen sense caçar les 
zones properes a nius, i respecten es-
pecialment les àrees de campetx de 
l ’àliga.
Gràcies a la col•laboració d’aquestes 
90 Societats de Caçadors i la gestió 
realitzada per part de la Federació 
Catalana de Caça i l ’Àrea d’Activi-
tats Cinegètiques del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació amb les perdius de la 
granja cinegètica de Torreferrussa, 
durant la temporada 2017-2018 s’al-
liberaran més de 2.000 perdius en 
àrees properes a nius i zones de cam-
petx de les 63 parelles d’àliga cuaba-
rrada de Catalunya.

Federació Catalana de Caça - Rambla de Guipúscoa, 23-25 3º - 08018 Barcelona - info@federcat.com - www.federcat.com . 93 319 10 66
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A fons

Normativa: períodes hàbils
Us recordem que la temporada de caça menor romandrà 
oberta entre el segon diumenge d’octubre de 2017 (dia 8) 
i el primer diumenge de febrer de 2018 (dia 4), ambdós in-
closos (com sempre), tot i que cal recordar algunes excep-
cions:
A les reserves nacionals de caça, reserves de caça i zones 
de caça controlada, el període hàbil de caça és el que in-
diquin els diferents plans tècnics de gestió cinegètica 
anuals.
La perdiu roja acaba el primer diumenge de gener de 2018, 
com sempre. Aquest any cau en dia 7. La xerra per la seva 
banda acaba el dia 24 de desembre de 2017.
La fredeluga acaba el dia 21 de gener de 2018 (un xic abans 
que la general), per contra la fotja es prorroga fins al dia 
25 de febrer de 2018.
La guineu, donat que se sol caçar en batudes de senglar 
(a banda de fer-ho de manera secundària en altres moda-
litats) té el mateix període de caça i mateixos dies hàbils 
que el senglar: del 3 de setembre de 2017 fins al 25 de març 
de 2018. Tot i aquest augment potencial de captures, ens 
informen que la pressió és mínima (per l ’escàs valor ci-
negètic i nul valor gastronòmic) i l ’espècie es veu arreu i 
que, de moment, els permisos de captura de predadors no 
s’estan donant per part de l ’Administració, en espera del 
Reglament que ho ha de permetre (aprovació prevista per 
aquest 2017).
En certes zones de Tarragona i Terres de l ’Ebre es poden 
caçar els tudons en passos tradicionals (colls, cingles i ca-

renes), tal com es feia antigament al Pirineu, tots els dies 
hàbils entre l ’1 d’octubre i el 30 de novembre. Es tracta de 
la “passa” tot i que potser és més coneguda a Etxalar, per 
l ’espectacularitat del terreny i per fer-ho amb xarxes en 
coll (complementat amb armes de foc als voltants i un cop 
que la xarxa ha estat utilitzada).
L’ànec collverd i el becadell comú a les Terres de l ’Ebre es 
caça fins al 4 de març de 2018, com ja venia sent habitual.
A les Garrigues, el Pla d’Urgell, el Segrià i l ’Urgell (Lleida) 
el conill acaba el 15 d’abril de 2018, pels danys que ocasio-
na aquesta espècie en els conreus.

Valoracions
La mitja veda ha estat irregular com aquests anys enrere. 
Guatlla molt fluixa tant al regadiu, com al secà i a Mitja 
i Alta Muntanya. Tórtora, en general bé, ha estat un bon 
any de cria i s’han pogut fer diversos “cupos” durant els 
primers dies hàbils. Els coloms i els tudons són els que més 
jornades han ocupat als afeccionats a la mitja veda, de ve-
gades amb alguna tórtora comuna per afegir a la perxa. 

Bones previsions per aquesta 
nova temporada de cacera 
d’espècies de caça menor.

Per Àlex Cuadros
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Recordem que també són hàbils, tot i 
que de manera molt minoritària l’es-
tornell comú, la garsa, la gavina (rialle-
ra), el gavià (de potes grogues), i la gui-
neu. La tórtora turca es pot caçar per 
danys, via autorització excepcional 
(cal demanar-la amb suficient antela-

ció). Recordem que moltes d’aquestes 
espècies són problemàtiques en algu-
nes zones i la seva inclusió en la mitja 
veda facilita la gestió i disminueix la 
burocràcia, a banda que pot servir per 
ajudar altres espècies de caça menor 
objecte de ser depredades.

Temporada de Cria
La perdiu ha criat en moltes contra-
des millor que la temporada anterior, 
així i tot les poblacions de perdiu sal-
vatge en moltes zones agrícoles no 
acaben de recuperar unes densitats 
acceptables per a la majoria de caça-
dors. L’origen d’aquest problema és 
variat però en un gran percentatge 
cal trobar la raó a la manca d’hàbitat, 
o la pèrdua de qualitat del mateix (tot 
tipus de pesticides, manca de marges, 
cereals de cicle curt... Altres causes 
secundàries són un excés de predació 
i alliberament sense garanties genè-
ticosanitaries.
La perdiu xerrà es manté estable, 
després que el 2017 fos el millor any 
de cria des de 1994. Aquest any tenim 
la diferència que a Girona i Barcelo-
na ha criat lleugerament millor que 
a Lleida, com a regla general (la qual 
cosa trenca la tònica dels censos an-
teriors).
El conill, en aquelles zones on encara 
hi ha una població autòctona, cria bé, 
tot i que les malalties com la mixoma-

CAÇA MENOR TEMPORADA 2017 - 2018

Previsions singulars Inici període Fi període

Perdiu roja 8 Octubre 7 Gener

Perdiu xerra (prohibit caçar al lliure) 8 Octubre 24 Desembre

Fredeluga 8 Octubre 21 Gener
Fotja 8 Octubre 25 Febrer

Guineu 3 Setembre 25 Març

Inici període Fi període

Caça menor en general 8 Octubre 4 Febrer

Terrenys cinegètics d’aprofitament comú 

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

Terrenys cinegètics de règim especial

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

que seran tots els dies de la setmana.



Cinegeticat10

tosi i les diferents cepes de pneumònia hemorràgica vírica 
fan recular les seves poblacions. En aquest sentit, tal com 
passa amb la perdiu, el més recomanable és provar de re-
cuperar les poblacions autòctones, en comptes de basar 
l ’aprofitament en alliberaments i repoblacions que poden 
introduir noves genètiques, i noves cepes de les malalties 
dalt esmentades, a banda de l ’estrès que es causa als sub-
jectes al repoblar (amb una baixada eventual de defenses) 
i l ’alt índex de predació perquè no coneix les zones de re-
fugi o no té desenvolupades les característiques pròpies 
de fugida davant perills/predació eventuals.

La llebre fa uns anys que continua un procés progressiu 
de recuperació. La primera tirada d’ànecs (principalment 
collverds i xarxets, però també roncadors i cullerots, en-
tre altres) a les zones humides del litoral català és qualifi-
cada de bona, i en algunes Àrees s’han superat els núme-
ros dels darrers anys. El tudó continua la seva expansió, 
tot i que cal destacar que ha canviat de tendència. Les 
zones tradicionalment típiques de mitja i baixa muntan-
ya (p.ex. serralades litoral i prelitoral) cada vegada tenen 
menys tudó, mentre que les zones de conreu de la Plana 
(Lleida, Osona, Tarragona…) concentren la majoria d’efec-
tius. Cal esperar l ’època d’aglà, però pel que hem vist les 
últimes temporades no suposa un augment notable de les 
seves poblacions, i en moltes contrades l ’arribada de nous 
contingents del centre i nord d’Europa és poc perceptible.
En relació a les migratòries encara és aviat per parlar-ne 
perquè cal veure si el fred, els vents i la pluja acompanyen. 
En qualsevol cas, i pel que fa a la becada, la temporada 
sembla que ha estat bona al nord d’Europa.

Dies HÀBILS per a la caça menor:
En les zones lliures només seran hàbils els diumenges i 
festius no locals. En el cas de la falconeria (pràctica que 
guanya cada any adeptes) s’afegeixen els dijous i els dis-
sabtes. En aquests terrenys és prohibida la caça de la per-
diu xerra.
En les Àrees Privades i Locals de Caça (vedats) els dies 
hàbils són aquells que prevegi el Pla Tècnic de Gestió 
Cinegètica (PTGC), tenint en compte que la perdiu xerra 
només es pot caçar UN sol dia a la setmana (i cal que es-
tigui indicat al PTGC), mentre que la guineu es pot caçar 
cada dia.

Alliberaments i repoblacions amb espècies cinegètiques:
Per demanar alliberament i repoblacions actualment cal fer-
ho en 4 passos:

1. Al PTGC (demanar-ho, cada 4 anys)
2. Als Serveis territorials (Tècnics)
3. Al Cos d’Agents Rurals
4. Al web d’estadístiques de la Direcció general competent 
en caça.

Per efectuar alliberaments i repoblacions amb espècies cinegè-
tiques de caça menor dins d’àrees privades o locals de caça, cal 
disposar d’autorització del servei territorial corresponent. La 
sol•licitud d’autorització s’ha de presentar amb una antelació 
mínima de 20 dies a la data prevista per efectuar la repoblació 
o l’alliberament. Queden exceptuats de l’obligació de disposar 
d’autorització els alliberaments efectuats per a l’ensinistrament 
en la falconeria. Les repoblacions i els alliberaments autoritzats 
s’han de comunicar al cos d’Agents Rurals amb una antelació mí-
nima de 48 hores mitjançant el formulari web de comunicacions 

A fons | Normativa: períodes hàbils
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de repoblacions i alliberaments del depar-
tament competent en matèria de caça; cal 
especificar-hi el terreny cinegètic, el lloc, 
la data i l’hora de trobada i les espècies a 
repoblar i/o alliberar.
El nombre total d’exemplars d’espècies a 
alliberar o repoblar durant el conjunt de 
la temporada no pot superar la quantitat 
total que figuri al pla tècnic de gestió ci-
negètica de l’àrea privada o local de caça 
vigent.
Durant els mesos d’abril i juny de 2018, 
les àrees privades i locals de caça han de 
comunicar a la direcció general del depar-
tament competent en matèria de caça el 
nombre d’exemplars capturats i els repo-
blats i/o alliberats en l’àrea de caça durant 
la temporada 2017/2018, mitjançant el for-
mulari web d’estadístiques del Departa-
ment d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació.

Restriccions
•  No es pot dur a terme l’exercici de la 

caça durant tota la temporada hàbil 
2017-2018 en els terrenys afectats 

pels incendis forestals ocorreguts a 
partir de l’1 de gener de 2016. El deta-
ll de les zones afectades per aquests 
incendis es pot consultar a les bases 
cartogràfiques dels serveis territo-
rials del Departament d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca i Alimentació. 
Tampoc no es podrà dur a terme 
l’exercici de la caça als enclavaments 

no cremats de menys de 250 ha si-
tuats dins d’aquestes àrees incendia-
des. Tampoc no es pot caçar amb Pla 
Alfa 3 activat.

• En els terrenys cinegètics d’aprofi-
tament comú, el nombre màxim de 
captures del conjunt de llebre, perdiu 
roja i becada és de 2 per caçador/a i 
dia.
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• No es pot dur a terme l’exercici de la caça menor i 
d’ocells aquàtics per sota dels 1.700 m quan la neu co-
breixi el terra.

• No es pot dur a terme l’exercici de la caça en els LLIU-
RES que es trobin a l ’interior dels espais protegits. 
Excepcionalment, es pot demanar un permís excep-
cional per danys.

• No és permesa la caça de la becada (Scolopax rusticola) 
en espera o aguait entre la posta i la sortida del sol. El 
nombre màxim de captures de becada és de tres exem-
plars per caçador/a i dia. Amb la finalitat d’obtenir la in-
formació necessària per a una gestió correcta de la caça 
de la becada, voluntàriament, els caçadors especialistes 
de becada col•laboraran individualment o mitjançant la 
societat de caçadors a què pertanyin emplenant un full 
de captures diàries. Aquest full serà proporcionat per la 
Direcció General competent i les captures s’hi hauran 
d’anotar un cop cobrades. En finalitzar el període hàbil 
de caça de la becada, el full de captures diàries s’haurà 
de retornar a la Direcció General de Forests.

• El nombre màxim de captures de perdiu xerra és de 
dos exemplars per caçador/a i dia. El full de captures 
diàries en aquest cas és obligatori. En les RNC i ZCC 
es poden establir mesures més restrictives. Cal recor-

dar que Catalunya és l ’única comunitat autònoma on 
encara es pot caçar i per això cal fer un seguiment de 
les espècies afectades.

• El nombre màxim de captures de tórtora (Streptopelia 
turtur) és de vuit exemplars per caçador/a i dia, i el de 
guatlla (Coturnix coturnix) és de vint exemplars per 
caçador/a i dia.

• No és permesa la repoblació i l ’alliberament d’espè-
cies exòtiques invasores, especialment de la guatlla 
japonesa, ni de cap híbrid, ni del faisà. Només es per-
metrà l ’alliberament de faisans en aquelles zones on 
s’hagi autoritzat abans de l ’entrada en vigor de la Llei 
42/2007, del Patrimoni Natural i Biodiversitat.

• 
Es recomana l’ús de roba de color llampant en caçar dins 
de bosc (becada, conill, llebre, tord, tudó etc). Recordem 
que aquest any és obligatori dur una armilla (o similar, 
que cobreixi el tors) i no és suficient amb una gorra ta-
ronja en totes les BATUDES de caça major (no només el 
senglar).
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Què és per a tu la caça?
Per mi la caça és una forma de vida, en la qual es gaudeix 
al màxim del medi ambient, la desconnexió, gaudint de 
cada jornada amb els companys, com qui va al gimnàs o a 
fer qualsevol esport. D’altra banda, és una manera d’equi-
librar la quantitat d’animals cinegètics.

Què és el que et va iniciar en el món de la caça?
Doncs ben bé no sabria dir-te que és el que em va iniciar, 
sempre l ’he viscut molt intensament, tot i que la família 
no comprèn aquest món i estan en contra, potser per això 
vaig començar a ser caçador una mica tard tot i que hau-
ria pogut ser-ho abans.

Quants anys fa que caces? I, si es pot saber, quants anys 
tens?
Com a caçador ara serà el 6è any que caço, amb 27 anys 
que tinc, tot i que sempre he viscut molt la cacera, ja des 
de ben petit amb 4 o 5 anys sempre anava amb la balinera 
a sobre, i quan el meu cosí anava de cacera jo ja l ’esperava 
a la porta perquè no marxés sense mi.

Quina modalitat t’agrada més? Per què?
La caça menor al salt, per mi és la que gaudeixo més ja 
que vaig acompanyat dels meus gossos els quals formen 
part del meu equip. La cacera sense ells no és el mateix, 
em falta alguna cosa. El fet de veure com prosperen, com 
gaudeixen de la cerca, veure com paren o cobren i t’ho 
porten amb aquella il•lusió, per mi això és el que més em 
fa gaudir de la cacera.

Un paratge per caçar?
Terres empordaneses i lleidatanes m’agraden molt, zones 
seques amb matolls baixos, els gaudeixo molt tot i que 
cada lloc té el seu encant.

Tens gos? Quina raça?
Tinc una Setter anglesa de la qual n’estic contentíssim. 
L’any passat algú sense escrúpols em va robar un mascle 
de Setter que anava molt bé i ara tinc una Pòinter jove-
neta d’un any que amb molta il•lusió estic ensenyant, i 
m’agradaria completar l ’equip amb un altre Setter, que 
són la meva debilitat.

Quina arma utilitzes?
Utilitzo una escopeta superposta Fabarm. La veritat, no 
és gran cosa però després de provar moltes escopetes, de 
millors i de pitjors he trobat aquesta que em va com un 
guant.

Aprofites la carn de caça?
Sempre. No entendria la cacera com a tal si no l’aprofités; 
és més, crec que és una altra manera de gaudir d’aquest 
món.

Trobes amb facilitat botigues especialitzades en caça?
La veritat és que normalment vaig a les mateixes de con-
fiança. D’armeries, cada cop sembla que n’hi ha menys, ja 
que van tancant i obrir-ne una de nova és molt costós. D’al-
tra banda hi ha grans superfícies que sembla que s’hi han 
posat amb ganes i cada cop tenen més varietat de material.

Creus que la llei de caça està actualitzada? Per què?
Crec que es podria millorar, ja que els temps canvien, els 
medis canvien i si no vaig equivocat la llei es va fer fa més 
de 20 anys... A part, jo afegiria que els caçadors hauríem 
d’estar més protegits per la llei, ja que últimament s’em-
bla que estem molt desemparats davant els anticaça que 
ens ataquen gratuïtament i nosaltres no hi podem fer res 
legalment.

Entrevista 
al caçador
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No entendria la cacera com
a tal si no aprofités la carn
de caça.Quina és la mitjana anual de costos en relació a la caça?

És complicat dir un número exacte, el que sí que puc dir, 
és que és una afició cara. Hi ha la llicència de caça, que 
són uns 25 € anuals, seguida de l ’assegurança i la fede-
ració, que són uns 60 €. En el tema vedats hi ha molta 
varietat de preu, jo pago uns 1.000 €, i faltaria comptar 
cartutxos, despeses de gossos (menjar, veterinaris, ensi-
nistraments...) i despeses de gasoil. Com deia, és una afi-
ció una mica cara.

Què creus que es pot millorar en el món de la caça?
Es podria millorar la visió que hi ha cap als caçadors, ja 
que per la desinformació que crec que hi ha se’ns veu com 
a delinqüents i molts cops se’ns tracta com a assassins. 
Pel que fa a la meva opinió, crec que no estaria malament 
conscienciar la gent de les tasques que realitzem com 
(control d’espècies cinegètiques, repoblació de vedats, 
manteniment de camins i boscos, entre d’altres.) Sense 
oblidar que és un esport totalment legalitzat.

Com veus el futur de la caça a Catalunya?
Doncs crec que és un món que hi ha molta gent gran i fal-
ta gent jove, ja que algun dia aquesta gent gran deixarà 
d’anar-hi i la cacera es perdrà, però per altra banda es-
tic content perquè cada cop es veuen més dones caçant i 
fent-se un lloc en aquesta bonica afició.

Acaba la frase: “El millor caçador és aquell que…” 
El millor caçador és aquell que en una jornada de caça 
gaudeix de l ’entorn, trets i companys més que de voler-ho 
matar tot per fer-se una foto.
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NOVEMBRE
4/11/2017
7 peces + esmorzar 75€
5/11/2017
7 peces + esmorzar 75€

DESEMBRE
2/12/2017
7 peces + esmorzar 75€
3/12/2017
7 peces + esmorzar 75€

GENER
13/01/2018
7 peces + esmorzar 75€
14/01/2018
7 peces + esmorzar 75€

FEBRER
3/02/2018
7 peces + esmorzar 75€
4/02/2018
7 peces + esmorzar 75€

MARÇ (engegades especials)
10/03/2018
11/03/2018
24/03/2018
25/03/2018

L'ESPAI
PEL TEU GOS

UN LLOC AMB
MULTITUD
D'ACTIVITATS
PELS CAÇADORS

IDEAL PER A GRUPS I PER PASSAR
UNA ESTADA DIFERENT!

DEMANA INFORMACIÓ I ELABORA
LA TEVA PRÒPIA AVENTURA.

SERRACANYA 
PARADÍS DEL CAÇADOR

- 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 inoblida-
ble. 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!

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:

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: 
Àrea intensiva: 608 690 641
Pep: 607 996 218
info@serracanya.com
www.serracanya.com

DEMANA EL NOU CALENDARI D'ENGEGADES
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La ploma del pintor

On caçar?
Tipus de terrenys d’acord amb la normativa 
cinegètica actual i de protecció de fauna.

Per Àlex Cuadros

Àrees de caça
Les àrees de caça són terrenys sotmesos a règim cinegètic 
especial definit en la Llei 1/1970, de 4 d’abril, de caça, en què 
la caça és reglamentada i hi ha un responsable dels aprofi-
taments. Són majoritàriament de titularitat privada, i s’hi 
estableix un conveni de cessió de l’aprofitament cinegètic 
entre el propietari dels terrenys i el titular de l’aprofita-
ment. És el titular de l’aprofitament qui té el dret d’auto-
ritzar la caça.
També té la responsabilitat de la gestió i dels danys que 
puguin originar les espècies de caça.
Recordem que a Catalunya no tenim Àrees Socials de Caça, 
tot i que sí que tenim Àrees Privades de Caça gestionades 
per societats de caçadors (moltes d’elles federades) i ajun-
taments.

Plans tècnics de gestió cinegètica 

Els plans tècnics de gestió cinegètica són els instruments 
de planificació cinegètica amb la finalitat d’aconseguir 
un ús sostenible de les espècies de caça, compatible amb 
la conservació dels ecosistemes i de les espècies amenaça-
des. Aquests plans substitueixen els antics plans d’apro-
fitament cinegètic (PAC). Segons el tipus d’àrees podem 
trobar:

Àrea privada de caça
Per crear una àrea privada de caça s’ha de presentar la 
sol•licitud als Serveis Territorials del Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, que seran els en-
carregats de declarar-la.
Si l’àrea privada de caça es pretén fer en terrenys inclosos 
en una altra àrea preexistent, s’haurà de fer prèviament 

una segregació i aportar la documentació necessària. Cal-
drà tenir el suport dels propietaris dels terrenys. En aquest 
cas, l’autorització la fa el director dels Serveis Territorials 
del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, i Ali-
mentació corresponent.

Els terrenys per a la creació d’una àrea privada de caça 
poden ser d’un propietari o de diversos propietaris que 
s’hagin associat voluntàriament i als quals s’hagi cedit els 
drets cinegètics. Les condicions que cal complir són:

- Superfície superior a 250 ha per a les àrees de caça menor 
si els terrenys són d’un sol propietari i de 500 ha per a di-
versos propietaris.
- Superfície de 500 o 1.000 ha per a les àrees de caça major 
si són d’un propietari o de més propietaris respectivament.
- Menor superfície si es tracta d’un terreny tancat.
- Superfície de 20 ha per a les àrees de caça menor de pèl 
(només conill i llebre).
- Els terrenys hauran de ser senyalitzats de manera cla-
rament visible, d’acord amb la normativa establerta en la 
Resolució de la Direcció General del Medi Rural, de 31 de 
gener de 1986, sobre normes per a la senyalització dels te-
rrenys sotmesos a règim especial de caça, pesca continen-

El PTGC té com a finalitat 
aconseguir un ús sostenible 
de les espècies de caça.
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tal, terrenys amb tòfones, camins ramaders i espais natu-
ral, senyals C-01 i C-31.
A Catalunya hi ha 1.459 àrees privades de caça, amb una 
superfície aproximada de 2.533.608 ha. Cada àrea privada 
de caça ha de renovar anualment la seva matrícula i fer 
l’ingrés de la taxa corresponent. Aquesta taxa es calcula 
en funció de la seva categoria, d’acord amb el tipus de caça 
que es practica i de la superfície d’aquesta.

Àrea privada de caça amb reglamenta-
ció especial (intensius)
Les reglamentacions especials estan regulades per la Llei 
1/1970, de caça, i el seu Reglament, pels articles 23.1 i 25.2 
respectivament, i pel Decret 165/1998, de 8 de juliol, sobre 
àrees de caça amb reglamentació especial.
L’àrea de caça amb reglamentació especial és aquella en 
la qual es permet la repoblació i la caça intensiva amb 
exemplars procedents de repoblació. No poden estar mai 
situades, ni totalment ni parcialment, en espais naturals 
de protecció especial ni en espais inclosos en el Pla d’Es-
pais d’Interès Natural (PEIN), per exemple la Xarxa Natura 
2000.
Tota àrea privada de caça amb reglamentació especial dis-
posa d’una zona de caça intensiva, on és permesa la caça de 
determinades espècies (faisà, perdiu roja, conill, llebre, co-
lom roquer, guatlla), durant tot l’any, amb excepció del pe-
ríode de reproducció i criança dels ocells autòctons. Ha de 
disposar d’una zona de refugi de fauna (el 30% de la super-
fície de l’àrea) on sigui prohibida la caça durant tot l’any.
La zona destinada a caça intensiva ha de tenir una super-
fície mínima de 175 ha i fins a una superfície màxima de 
300 ha. La resta de la zona de l’àrea de caça és susceptible 
d’aprofitament cinegètic d’acord amb el règim general es-
tablert en la resolució anual de vedes.
Per obtenir l’autorització d’una àrea de caça amb regla-
mentació específica, s’ha de justificar la tinença de guardes 
suficient per garantir l’aprofitament ordenat de la caça.

Àrea local de caça
Els terrenys per a la creació d’una àrea local de caça són 
majoritàriament de propietat pública (forests cataloga-
des d’utilitat pública), però també es poden beneficiar de 
l’aportació de terrenys de particulars.
El titular de l’àrea és l’Ajuntament, amb més superfície 
aportada a l’àrea local de caça, el qual mitjançant subhasta 
adjudicarà l’aprofitament de la caça. Els beneficis de la caça 
(subhasta) es reparteixen de manera proporcional a la su-
perfície del terreny aportada entre l’ajuntament o ajunta-
ments titulars de l’aprofitament i els propietaris de finques 
privades que en formin part. Per constituir una àrea local 
de caça és necessària una superfície mínima de 500 ha per 
a la caça menor i de 1.000 ha per a la caça major.
Existeixen set àrees locals declarades amb una superfície 
total de 29.920 ha

Reserves nacionals de caça
Les reserves nacionals de caça són territoris geogràfica-
ment delimitats, de característiques singulars, declarades 
per promoure, fomentar, conservar i protegir espècies de 
fauna autòctona. Estan situades en zones de muntanya 
de gran qualitat ecològica i paisatgística i amb una fauna 

molt característica i del màxim interès, tant pel que fa a 
espècies cinegètiques com protegides en el nostre territori; 
entre les primeres destaquen la cabra salvatge, l’isard, el 
cérvol i el cabirol. Per la seva gran extensió, aquestes zones 
mereixen un tractament cinegètic especial. 
Per caçar en una reserva nacional de caça cal un permís no-
minal i intransferible. Actualment, Catalunya té declara-
des 8 reserves, amb una superfície total de més de 225.000 
ha, que han esdevingut llocs on s’han mantingut condi-
cions d’hàbitat òptimes per a moltes espècies. Cinc d’elles 
van ser creades l’any 1966, amb la finalitat de preservar 
les últimes poblacions de grans mamífers, coincidint amb 
zones desfavorides econòmicament però ben conservades, 
i la seva declaració ha actuat com a conscienciació de la 
població de la necessitat de protegir i preservar la natura, i 
ha aconseguit compatibilitzar la conservació de grans va-
lors naturals amb un aprofitament racional dels recursos, 
i un desenvolupament social i econòmic de les zones on es 
troben. A més, existeix una setena reserva de caça que no 
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L’àrea privada de caça amb regla-
mentació especial ha de disposar 
d’una zona de refugi de caça on sigui 
prohibida la caça durant tot l’any
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gaudeix de la mateixa qualificació, però que, amb caràcter 
general, la seva gestió és similar. Es tracta de la reserva de 
caça de l’Encanyissada, al delta de l’Ebre, creada per a la 
caça d’ocells aquàtics. La seva superfície és de 908 ha.

Zones de caça controlada
Les zones de caça controlada es constitueixen sobre te-
rrenys d’aprofitament comú (coneguts com a “lliures”), 
on hi ha una zona de reconegut interès natural en què cal 
regular la conservació, i s’ha de garantir un aprofitament 
ordenat dels recursos cinegètics.

Correspon a la Direcció general d’Ecosistemes Forestals i 
Gestió del Medi (antiga Direcció General del Medi Natural i 
Biodiversitat) la declaració de zona de caça controlada per 
a una durada determinada, que habitualment és de 10 anys, 
prorrogable.
La titularitat i la gestió d’aquestes àrees de caça correspo-
nen a la Direcció General esmentada, que elabora anual-
ment un pla d’aprofitament cinegètic. En alguns casos 
l’aprofitament el porta a terme conjuntament amb la Fede-
ració Catalana de Caça o una o diferents societats de caça-
dors, sobre la base d’un conveni de col•laboració.
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació té declarades 17 zones de caça controlada, amb una 
superfície propera a les 120.000 ha. Dues d’elles depenen 
del Consell Generau d’Aran.

On no es pot caçar?
Zones de seguretat
Les zones de seguretat són definides en la Llei 1/1970, de 4 
d’abril, de caça, i declarades pel Director/a general d’Eco-
sistemes Forestals i Gestió del Medi (antic Medi Natural i 
Biodiversitat) per tal de garantir l’adequada protecció de 
les persones i els seus béns davant les activitats cinegèti-
ques. En aquestes zones és prohibida la utilització d’armes 
de foc o l’exercici de la caça. També és prohibit disparar 
en direcció a aquestes zones sempre que els caçadors no es 
trobin a una distància més gran que la que puguin abastar 
els projectils, o que la configuració del terreny intermedi 
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impedeixi arribar a la zona de seguretat.
En tenim de dos tipus, unes que ho són per llei, degut a la 
distància d’infraestructures viaries o immobles i un segon 
tipus que cal declarar-les a petició dels propietaris o de 
l’Ajuntament.
S’han declarat fins ara 68 zones de seguretat, amb una su-
perfície de 80.380 hectàrees del total del territori de Cata-
lunya.

Refugis de caça i refugis de fauna salvatge
Els refugis de caça són definits en la Llei 1/1970, de 4 d’abril, de 
caça; els refugis de fauna salvatge ho són en la Llei 3/1988, de 
4 de març, de protecció dels animals, modificada pel Decret le-
gislatiu 2/2008. Ambdós són àrees limitades per a la protecció 
de la fauna. Els refugis són declarats per ordre del conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a instància 
de la persona propietària dels terrenys i amb l’informe previ 
del Consell de Caça de Catalunya. En els refugis és prohibit 
qualsevol tipus d’activitat cinegètica, la captura d’animals o 
la introducció d’espècies que no siguin autòctones. Però, si 
es produeixen raons científiques que aconsellin la captura o 
reducció de la població de determinades espècies, la Direcció 
General competent pot autoritzar excepcionalment caceres 
específiques.
Actualment, hi ha declarats a Catalunya 84 refugis de fauna 
salvatge que suposen una superfície total de 10.967 hectàrees.

Zones a consultar, on la caça pots estar 
prohibida o permesa
Zones lliures
Són zones on es pot caçar lliurement si es té la documenta-
ció en regla. Tot i així cal recordar que a les zones lliures 
en Espais d’Interès Natural i aquelles menors de 25 hec-
tàrees la caça és prohibida.
També es prohibeix la caça major en els terrenys cinegè-
tics d’aprofitament comú més grans de 25 ha i menors de 
200 ha limítrofs amb terrenys cinegètics de règim espe-
cial, a excepció de les batudes del porc senglar, del mufló i 
de la daina que duguin a terme els titulars de les àrees pri-
vades de caça o persones per ells autoritzades limítrofes a 
aquests terrenys, que les podran dur a terme tots els dies 
de la setmana.
La caça menor és permesa en terrenys majors de 25 hec-
tàrees (i fora d’EIN, com ara un Parc Natural) els diumen-
ges i festius no locals. En cas de falconeria també dijous i 
dissabtes. No es permet, però, la caça de la perdiu xerra.

Recordeu, mal no feu, mal no prengueu!!

Les Reserves Nacionals de 
Caça promouen, fomenten, 
conserven i protegeixen 
la fauna autòctona.
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L’Esbarzer

Fas de guilla?...
Ets un contraparada?
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A les colles, els gossers o llevadors, en són 
claus. La seva passió, constant vivència per 
la cura cada dia dels seus gossos,la condició 
física per caçar i a sobre acabar la jornada 
amb gossos ferits, morts malauradament 
en algunes ocasions o mínim perduts. Sem-
pre m’han generat respecte, admiració i ple 
suport. Ja hi ha colles que no tenen gossers, 
ni prou socis, s’estan fusionant amb colles 
contigües i properes i fan verdaderes “acro-
bàcies” per poder anar a caçar.
Però quelcom s’està espatllant en moltes 
colles. Alguns gossers han agafat l’hàbit 
d’anar acompanyats de dos o tres “com-
panys” més tots armats. I el verdader gos-
ser utilitza pocs gossos i races per caçar per 
a ell i els dos o tres acompanyants.
Us sona? Sí,oi? Qui no rep fotos de gossers 
amb catifes de senglars abatuts per ell 
mateix o pels seus escuders. “Ja en porta 
65 aquesta temporada!,”Avui n’ha fet 5!!”... 
comentaris d’aquells conformistes socis 
que toleren i accepten i que per no generar 
conflictes s’empassen aquesta situació pre-
ferent tant egoista.
Fa anys em deia un conegut professional 
del sector: “no et facis soci...no tiraràs gaire 
o gens perquè els gossers amb els contra-
parada no deixen arribar res a les parades”. 
Fer el guilla, fer de contraparada, és no fer 
colla. La terrible combinació és anar amb 
pocs gossos, dos o tres homes armats i 
envoltar les sortides dels porcs un cop els 
gossos han fet la seva feina de trobar-los. 
No heu sentit mai cap dels vostres com-
panys de les parades avisar per l’emissora 
que surti del davant de la línea de tir un 
d’aquests contraparada que fent el guilla 
tallen la sortida del porc per matar-lo ells?
Amb la tecnologia de suport que disposem 
avui dia, ja n’hi ha que treballen amb canals 
d’emissores diferents als de la colla, loca-
litzant els gossos pels aparells de control 
d’ubicació dels gossos i estratificant les po-
sicions a col•locar els contraparada i ell ma-
teix com a gosser per garantir la captura. 
Personalment, em preocupa molt la poca 
seguretat que pot suposar envoltar dos 
o tres caçadors armats amb els gossos un 
animal salvatge. El perill és evident i per 
molt ben coordinats que vaguin. Aques-
tes situacions ens van aportant l’evidència 
d’un increment de gossos ferits pel fet de 
no voler sortir els porcs del brut, tot i saber 
que estan envoltats arreu i sense escapa-
tòria aparent. Sempre sense generalitzar 
i respectant la necessitat dels sacrificats 
gossers, per fer bona colla. Ja hi ha colles 
que han limitat el nombre d’acompanyants 
Guilla-Contraparada. També el nombre de 
gossers amb pocs gossos que cacen per ells 

encara que vaguin sols. L’altre dia un cap de 
colla que té molta rotació de socis, perquè li 
plega la gent fruit de no tirar gaire o quasi a 
res, va dir prou i ha limitat a dos homes ar-
mats per colla de gossos superior sempre a 
8 gossos. Molts dels socis que no renovaven 
acabada la temporada veien a més que in-
justament no els deixaven tirar a cabirols, 
cérvols i d’altres espècies del seu pla cine-
gètic ja que els Guilla-Contraprada tenien 
tant de poder que tot i matar ells els porcs, a 
sobre no permetien que els socis de parada 
tiressin a les “cabres” com popularment les 
coneixem. Si, cert... qui tira a les “cabres” em-
bruta els gossos... dona per un altre article i 
si embruten és que les “cabres” van empai-
tades i els gossos arriben a elles un cop aba-
tudes. Depenent del terreny a caçar, hi ha 
debat obert. Els models de gestió de cada 
vedat es presten a tenir un o altre tipus de 
cacera. Cal cercar el millor en cada colla i 
adaptar models de gestió molt a mida.
Terrenys diferents, colles més o menys 

grans, races de gossos, espècies que es per-
met abatre,etc., són molts factors, però si 
em permeteu el prioritari és el conjunt de 
la colla. Que tothom s’ho passi molt bé i no 
sols es miri per uns pocs egoistament posi-
cionats. Si em permeteu, apreciats gossers, 
no val allò que els de les parades ho erren 
tot i que els gossos surten fora del tros a 
caçar. Qui surt a caçar, por encertar, errar, 
no sentir, no poder posar a tret l’animal a 
abatre i tantes i tantes opcions que es do-
nen en cada cacera. Aquest és el valor dels 
bons caçadors, saber que poden passar 
moltes coses diferents cada vegada, que 
sortim a caçar junts trencant amb allò que 
ens demana societat actual. Tot controlat, 
amb garanties d’èxit sempre.
La perdiu roja, la perdiu xerra, la becada, el 
conill i la llebre són espècies que es cacen 
bàsicament mitjançant dues modalitats: la 
caça al salt i en mà. La modalitat de caça al 
salt es practica fonamentalment en solita-
ri amb l’ajuda del gos, que busca els exem-
plars per tal de sorprendre’ls i capturar-los, 
o sense. El caçador, en base a l’experiència 
i els coneixements de l’espècie i del seu hà-
bitat, decideix seguir una estratègia o una 
altra. Aquesta modalitat també es deno-
mina “guerra galana”, ja que es considera la 
veritable essència de la caça en solitari, en 

la qual destaca el component ètic i la gran 
dificultat que comporta. La caça al salt no 
permet un gran nombre d’exemplars aba-
tuts, fet que garanteix respectar les quo-
tes de captura autoritzades. També es pot 
practicar aquest tipus de cacera amb com-
panyia, però llavors la dificultat de captura 
es redueix i es perd part de l’encant d’aques-
ta modalitat.
El nom de Guerra Galana és fruit de la tàc-
tica naval d’enfrontament dels vaixells en 
dol d’artilleria sense abordatge, típica dels 
segles XVII i XVIII. Amb els anys ha evo-
lucionat i en alguns casos també s’hi han 
sumat els Guilla-Contrapada, que han fet 
augmentar el percentatge de probabilitat 
d’abatre tota mena d’espècies de caça me-
nor i major
És clau la tria de les races de gossos que 
normalment cacen per a un mateix: (ho 
poden ser quasi tots, tot és qüestió d’en-
trenar-los per tal finalitat) podencs, gossos 
de mostra que van perfecte per caçar a la 
menor i també a la major, també del tipus 
spitz com els carelia, layKa, els gossos de 
cobrament, gossos pastors,  etc. Cert és que 
no podem comparar la modalitat descrita 
envers les batudes, perquè en la Guerra Ga-
lana no hi ha parades. És excepcionalment 
complementària aquesta modalitat en les 
grans extensions on hi ha caçadors fent 
Guerra Galana, mentre que uns quants es-
peren a parada per abatre aquells animals 
que avançats en la zona a caçar van a pas-
sar als de les parades. En espanyol són els 
populars ganchos o ganchillos.
Vaig conèixer un caçador de la llebre amb 
un parell de gossos porcellana que també 
feia Guerra Galana. Em deia que ja feia anys 
que no volia caçar amb ningú més al seu 
costat. El becader solitari amb el seu gos 
o gossos és la màxima expressió de la mo-
dalitat Guerra Galana. Singular modalitat 
en què he arribat a conèixer verdaders ex-
perts que es fusionen amb la natura sense 
voler compartir res amb ningú, esquivant 
els altres constantment. Sense generalitzar, 
si us plau, ja que hi ha molts becaders que 
van de dos en dos, que queden en diferents 
punts de la cacera per compartir, ajudar-se 
i planificar la cacera. La cacera compartida 
i fent colla és la nostra màxima expressió 
i potencial social d’activitat de grup. No 
cal tornar a la caça, antropològicament 
parlant, dels grups de caça de les cavernes, 
sinó que el que hauríem de fer tots és un 
esforç per potenciar valors de solidaritat, 
donar-se als altres i facilitar que tothom 
gaudeixi fent colla.

B.P.

Qui no rep fotos de gossers
amb catifes de senglars abatuts
per ell mateix o pels seus escuders.
“Ja en porta 65 aquesta temporada!,”
Avui n’ha fet 5!!”...
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Un mosso d’esquadra 
pot regirar dins 
un vehicle sense 
autorització judicial? 

Consultes legals

Les funcions i competències dels cossos de seguretat de tot l’Es-
tat espanyol, en matèria de seguretat ciutadana estan regula-
des a la Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la 
seguretat ciutadana. La llei és aplicable per tant a Policia Na-
cional i Guàrdia Civil i policies autonòmiques, com els Mossos 
d’Esquadra.

La llei orgànica indicada té com a finalitat fer compatibles els 
drets i les llibertats dels ciutadans amb la ingerència estricta-
ment indispensable en aquestes per garantir-ne la seguretat, 
sense la qual el gaudi dels drets i les llibertats no seria ni real 
ni efectiu.

En relació a les competències la policia per efectuar comprova-
cions i registres en espais públics; hem d’estar a la literalitat de 
l’article 18 de la Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció 
de la seguretat ciutadana, segons el qual:

Article 18. Comprovacions i registres en llocs públics
1.Els agents de l’autoritat poden practicar les comprovacions 
en persones, béns i vehicles que calgui per impedir que a les vies, 

llocs i establiments públics es duguin o s’utilitzin il•legalment 
armes, explosius, substàncies perilloses o altres objectes, instru-
ments o mitjans que generin un risc potencial greu per a les per-
sones, susceptibles d’utilitzar-se per cometre un delicte o alterar 
la seguretat ciutadana, quan tinguin indicis de la seva presència 
eventual als llocs esmentats, i han de procedir, si s’escau, a inter-
venir-los. Amb aquesta finalitat, els ciutadans tenen el deure de 
col•laborar i no obstaculitzar la tasca dels agents de l’autoritat 
en l’exercici de les seves funcions.

Per tant, de la simple lectura de l’article queda palès que les au-
toritats policials poden registrar un vehicle sense autorització 
judicial.

Amb anterioritat a l’aprovació de l’actual llei de seguretat ciu-
tadana, ja hi havia nombrosa jurisprudència del Tribunal Su-
prem que aclaria i reiterava que els registres en vehicles no 
precisa autorització judicial prèvia al no tractar-se d’un domi-
cili privat, on sí que caldria autorització per entrar i registrar al 
tractar-se d’espais íntims i privats (STS de 18 de maig de 2007; 
STS de 28 de gener de 2000).
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A més a més, el Tribunal Constitucional ha dictaminat en múl-
tiples ocasions que la garantia a la inviolabilitat del domicili no 
és extensible als llocs tancats que no constitueixen domicili ni a 
vehicles. En definitiva, els cossos policials poden registrar un 
vehicle sense autorització judicial.

Un guàrdia civil pot demanar documentació i revisió d’armes 
a l’aire lliure?

L’article 16 de la Llei Orgànica de Seguretat Ciutadana de cons-
tant referència, regula les identificacions de persones.

Qualsevol membre dels cossos de seguretat de l’estat, pot iden-
tificar les persones a la via pública i en qualsevol espai a l’aire 
lliure.

L’article 16 estableix que “en el compliment de les seves funcions 
d’indagació i prevenció delictiva, així com per sancionar les in-
fraccions penals i administratives, els agents de les forces i cos-
sos de seguretat poden requerir la identificació de les persones 
en els supòsits següents: a) quan hi hagi indicis que han pogut 
participar en la comissió d’una infracció; b) quan, en atenció a 
les circumstàncies concurrents, es consideri raonablement ne-
cessari que acreditin la seva identitat per prevenir la comissió 
d’un delicte.
En aquests supòsits els agents poden dur a terme les comprova-
cions necessàries a la via pública o al lloc on s’hagi fet el requeri-
ment, inclosa la identificació de persones amb la cara no visible 
totalment o parcialment per utilitzar qualsevol tipus de peça 
de roba o objecte que la cobreixi, cosa que n’impedeixi o en difi-
culti la identificació, quan sigui necessari als efectes indicats.”

El mateix article 16 estableix que la identificació de persones ha 
de realitzar-se de la següent forma:

- Informant de manera comprensible de les raons de la iden-
tificació.
- Respectant els principis de proporcionalitat, igualtat de tracte 
i no discriminació per raó de naixement, nacionalitat, origen ra-
cial o ètnic, sexe, religió o creences, edat, discapacitat, orientació 
o identitat sexual, opinió o qualsevol altra condició o circum-
stància personal o social.

En relació a la revisió d’armes a l’aire lliure, en els mateixos ter-
mes que hem anat exposant, la Guàrdia Civil podria revisar l’ar-
ma i la seva documentació emparant-se en les seves funcions 
de policia. L’apartat segon de l’article 18 de la Llei de Seguretat 
Ciutadana, estableix que “Els agents de l’autoritat poden pro-
cedir a ocupar temporalment qualsevol objecte, instrument o 
mitjà d’agressió, fins i tot les armes que es duguin amb llicèn-
cia, permís o autorització, si es considera necessari, per tal de 
prevenir que es cometi un delicte, o quan hi hagi perill per a la 
seguretat de les persones o dels béns.”
A més a més, d’acord amb l’article 148 del Reglament d’Armes, 
aprovat pel Real Decret 137/1993, de 29 de gener, estableix que:

Article 148
1.De conformitat amb el disposat a l’article 18 de la Llei Orgà-
nica de Seguretat Ciutadana, els agents de l’autoritat podran 
realitzar, en tot cas, les comprovacions necessàries per impedir 

que a les vies, llocs i establiments públics, es portin o s’utilitzin 
armes il•legalment.
2.Els agents podran procedir a l’ocupació temporal de les ma-
teixes, dipositant-les en una Intervenció d’Armes de la Guàrdia 
Civil, incloses les que s’emportin amb llicència, amb objecte de 
prevenir la comissió de qualsevol delicte o garantir la seguretat 
de les persones o de les coses, podent quedar dipositades en les 
corresponents dependències policials pel temps imprescindible 
per la instrucció de les diligències o atestats procedents, donant 
compte immediat a la intervenció d’Armes de la Guàrdia Civil.
3.(...).

Per tant, la resposta és afirmativa. Amb caràcter preventiu i 
d’inspecció els agents de la Guàrdia Civil podrien revisar l’ar-
ma. Ara bé, si es requisés per detectar qualsevol irregularitat 
o hi hagués indicis de la comissió d’una infracció, els agents 
haurien de traslladar l’arma a les dependències d’intervenció 
d’armes que és el centre competent de conformitat amb la Llei 
i el Reglament d’Armes vigents.

Un agent rural pot registrar un caçador, les seves pertinences 
i el seu vehicle?

El cos dels Agents Rurals està regulat per la Llei 17/2003, de 
4 de juliol i pel Decret 266/2007, de 4 de desembre, pel qual 
s’aprova el Reglament del Cos dels Agents Rurals.
El Cos dels Agents Rurals és un cos de vigilància, control i 
col•laboració amb la gestió del medi natural, de protecció i 
prevenció integral del medi ambient i de policia adminis-
trativa especial, sense perjudici de les funcions investiga-
dores que li puguin correspondre, d’acord amb la legislació 
vigent.
Els correspon investigar les infraccions que es cometin en 
l’àmbit de les seves funcions, amb la finalitat d’esbrinar 
l’abast, les causes i els presumptes autors i col•laborar en la 
investigació amb els organismes que tinguin la competèn-
cia per raó de la matèria.
Dins del marc de les seves funcions, l’article 4 del Regla-
ment estableix que els membres del Cos dels Agents Ru-
rals, quan actuïn com a agents de l’autoritat en l’exercici 
de les seves funcions, han de tenir accés a la informació i 
han d’integrar-se en el sistema de seguretat a Catalunya. 
També, participen en els plans de protecció civil que es des-
envolupin.
En definitiva, en l’exercici de les seves funcions de control 
i vigilància actuen també com a agents de l’autoritat.
Per tant, poden identificar i registrar un caçador i també 
el seu vehicle, sempre i quan hi hagi motius o indicis evi-
dents de la possible comissió d’una infracció.
Els són aplicables les normes de la Llei Orgànica de Segu-
retat Ciutadana, amb la qual cosa, les identificacions i re-
gistres hauran de respectar les prescripcions de la mateixa.

Un agent rural pot requisar l’arma davant la comissió 
d’una presumpta infracció?

La resposta és afirmativa. Però l’Agent Rural ha de traslla-
dar i entregar a la Guàrdia Civil l’arma intervinguda, ja que 
són els competents en matèria d’armes, de conformitat amb 
l’establert a la Llei d’Armes i el Reglament d’Armes vigent.
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Gestió cinegètica i estrès fisiològic 
en poblacions de cérvol (Cervus elaphus)
en els ecosistemes mediterranis 
de la Península Ibèrica

Estudis
Per  João P.V. Santos1,2, Christian 
Gortázar2, Joaquín Vicente2 y 
Carlos Fonseca1.

1 Departamento de Biologia & CESAM, Universidade de Aveiro, Campus Universitário de Santiago, 3810-193 Aveiro, Portugal. 2 Sanidad 
y Biotecnología (SaBio), Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC, CSIC-UCLM-JCCM), Ronda de Toledo s/n, 13005 
Ciudad Real, España.

Intuïtivament, podem preveure que diferents pràctiques 
de gestió cinegètica tindran diferents efectes o conseqüèn-
cies en les poblacions silvestres, siguin aquestes la diana 
d’aquesta mateixa gestió o no. Aquests efectes poden ser 
múltiples directes o indirectes, positius o negatius i tenir 
diversos graus d’impacte en els individus i poblacions. Els 
impactes poden manifestar-se al nivell fisiològic dels indi-
vidus, al de comportament i al genètic i afectar, conseqüent-
ment, la dinàmica poblacional. Una valoració fiable dels 
impactes de la gestió cinegètica requereix un monitoratge 
continu de les poblacions i el registre exacte del tipus i ca-
racterístiques d’aquesta mateixa gestió, de manera que es 
puguin relacionar les dades de les dues components. Només 
així es podrà inferir realment sobre els impactes del ma-
neig que s’està duent a terme, essent també possible i més 
senzill ajustar-lo d’acord amb les necessitats de la gestió.
El coneixement dels factors ambientals i antropogènics 
que afecten la fisiologia dels animals silvestres, que poden 
actuar com a agents d’estrès, és de gran interès per donar 
suport a la presa de mesures de gestió eficaces i sostenibles. 
L’ús del terme estrès és bastant generalitzat i hi ha diverses 
definicions que, moltes vegades, són ambigües. Per aclarir, 
definim estrès fisiològic com el conjunt de respostes fi-
siològiques integrades d’un animal a estímuls predictibles 
i impredictibles (agents d’estrès) de l’ambient que desesta-
bilitzen el seu estat d’equilibri intern (homeòstasi). Aques-
tes inclouen respostes fisiològiques que permeten fer front 
a canvis en l’entorn natural, com pertorbacions d’origen 
humà, així com també respostes que són una anticipació de 
canvis predictibles en l’ambient, com, per exemple, varia-
cions estacionals en la temperatura o en la disponibilitat de 
recursos alimentaris. En aquest tipus de respostes hi ha in-
volucrat un conjunt d’hormones sintetitzades i segregades 
per les glàndules suprarenals (adrenals), on s’inclouen els 

glucocorticoides (cortisol, corticosterona). Els seus nivells 
són utilitzats com a indicadors per a valorar la resposta a 
agents d’estrès en espècies domèstiques i silvestres. L’es-
très pot ser agut o crònic, depenent del temps d’exposició 
als factors causants d’estrès. L’estrès agut es caracteritza 
per una resposta ràpida als factors d’estrès i funciona com 
un mecanisme adaptatiu de supervivència que permet a 
l’animal fer front immediatament a l’agent d’estrès, amb 
la possibilitat que, un cop passada la pertorbació, es pugui 
restituir el seu equilibri intern. Aquest tipus de resposta és 
benèfica i té una funció protectora per a l’animal. No obs-
tant això, quan l’agent causant d’estrès persisteix (i això no 
implica només la presència física de l’agent), la secreció de 
glucocorticoides es fa elevada i perllongada, i l’estrès passa 
a ser crònic. Aquest tipus d’estrès pot tenir diversos efectes 

adversos en la condició física dels animals, com la supres-
sió de la resposta immunitària, i els fa més susceptibles a 
malalties, així com també els efectes negatius pel que fa al 
desenvolupament de la reproducció, i pot, a més, en situa-
cions més extremes, comprometre’n la supervivència.

El coneixement dels factors ambientals 
i antropogènics que afecten la fisiologia 
dels animals silvestres, que poden actuar 
com a agents d’estrès, és de gran interès 
per donar suport a la presa de mesures 
de gestió eficaces i sostenibles.
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Recentment, hem demostrat en un estudi l’impacte 
que poden tenir les pràctiques de gestió cinegètica 
en els nivells d’estrès fisiològic en cérvols (Cervu-
selaphus. Figura 1) en els ecosistemes mediterranis. 
L’estudi forma part de la tesi doctoral titulada “Eco-
logia i condició física del cérvol a la Península Ibèrica: 
implicacions per a la gestió”, la presentació pública 
va tenir lloc a la Universidade de Aveiro (Portugal) a 
mitjan octubre del 2015 (*) . En aquest treball, es van 
analitzar els efectes de diversos factors ambientals 
i d’origen humà en els nivells d’estrès fisiològic en 
cérvols, en vuit àrees ubicades a la Ibèria peninsular 
(Figura 2), on les condicions ambientals (règims de 
temperatura i precipitació, influències climàtiques) i 
pràctiques de maneig cinegètic (tipus de caça, submi-
nistrament d’alimentació suplementària i densitats) 
eren diferents. El mostreig es va dur a terme entre els 
anys de 2010 i 2013, durant tres temporades de caça 
consecutives. Com a indicadors d’estrès fisiològic, es 
van utilitzar els nivells de metabòlits de glucocorti-
coides mesurats en femta (GCF), recollides directa-
ment del recte dels animals caçats. Les concentra-
cions d’GCF constitueixen una mesura integrada del 
perfil fisiològic d’un animal al llarg de diverses hores 
o dies i, per tant, poden ajudar a diagnosticar situa-
cions d’estrès fisiològic prolongat.
Els resultats obtinguts van evidenciar que, entre els 
diversos factors analitzats, les pràctiques de gestió 
cinegètica van ser els principals agents de variació 
dels nivells d’estrès en les poblacions de cérvols estu-
diades. Un dels resultats que val la pena assenyalar va 
mostrar una interacció entre la densitat poblacional i 
el subministrament d’alimentació suplementària. Es 
va observar que en poblacions no suplementades, els 
nivells d’estrès es van incrementar amb l’augment de 
la densitat de cérvols, mentre que una relació inver-
sa va ser trobada en poblacions que havien rebut ali-
ment de forma artificial (Figura 3). Se sap, a partir de 
la literatura científica, que les densitats poblacionals 
elevades poden estimular marcadament la funció 
adrenocortical, ja sigui perquè condueixen a l’augment 
de la competència pels recursos o perquè, en altres 
casos, promouen una major agregació i interaccions 
socials. En condicions naturals (sense alimentació su-
plementària), una disminució en la disponibilitat d’ali-
ment per càpita, com a conseqüència del creixement 
poblacional, condueix a un esgotament més ràpid de 
les reserves corporals (energètiques) i a un augment de 
l’estrès nutricional. D’altra banda, els efectes negatius 
de les elevades densitats poblacionals en els nivells 
d’estrès dels animals solen ser freqüentment mitigats 
pel subministrament d’alimentació suplementària. En 
el nostre estudi, els efectes negatius de l’increment de 
l’agregació intervingut per l’estrès social, en poblacions 
denses i suplementades, no s’han observat. Això es 
deu, probablement, al fet que els efectes positius de 
l’elevada disponibilitat d’aliment hagin contrabalançat 
l’augment de l’estrès social causat per les elevades den-
sitats poblacionals. Tenint en compte que hi ha casos 
contradictoris en la literatura, és possible que aquesta 
relació depengui de condicions locals específiques i de 
la intensitat dels efectes.

Figura 1. Exemplars de cérvol (Cervuselaphus) al Parc Natural de Montesinho 
(Portugal). Mascle adult (a sobre) i femella adulta amb la seva cria (a sota).
Fotos: © Ismael Cunha

Figura 2. Localització de lasàrees d’estudi a la Península Ibèrica. LSC: Z.C.N. Lom-
bada e R.R.C. Sierra de la Culebra; LOU: Serra da Lousã; CUB: Z.C.T. da Cubeira; NEG: 
Z.C.T. da Herdade da Negrita Norte; DN:Parque Nacional Doñana; QM:Los Quintos de 
Mora; RCMU: R.C. Montes Universales; CF:Cotos de Caspe e Fraga.
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Figura 3.Relació entre densitat pobla-
cional (cérvols / Km2) i concentracions 
de metabòlits de glucocorticoides 
fecals (GCF, expressats en nanograms 
per gram de matèria fecal seca, ng / g 
MS) en poblacions de cérvol (Cervuse-
laphus) no suplementades (en blau) i 
suplementades (en verd).

Estudis | Gestió cinegètica i estrès fisiològic en poblacions de cérvol (Cervus elaphus) en els ecosistemes mediterrani de la Península Ibèrica
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Un altre dels resultats de gran interès per a la gestió va in-
dicar que els nivells d’estrès fisiològic van ser, de mitjana, 
més elevats en àrees on els mètodes de caça implicaven 
la realització d’esdeveniments massius de caça (com per 
exemple amb diversos caçadors i canilles), en comparació 
amb àrees on la caça es duia a terme a través d’acostament, 
o sigui, una caça dirigida a un animal específic, implicant, 
un caçador i un guia, o guardes en el cas de controls pobla-
cionals (Figura 4). Aquests resultats tenen força sentit, ja 
que les munteries i batudes provoquen nivells més alts de 
pertorbació per a la fauna i solen tenir efectes proporcio-
nalment més grans quan es repeteixen al llarg de les tem-
porades de caça. Estudis de comportament han demostrat 
que els ungulats perceben les activitats de caça com una 
amenaça similar a la causada pels predadors silvestres. 
En aquestes circumstàncies, solen augmentar la vigilàn-
cia i canviar els patrons de distribució i ús de l’hàbitat, i 
poden també canviar el seu comportament alimentari. Els 
ungulats exhibeixen canvis de comportament al llarg de 
l’any i períodes del dia, depenent del risc que siguin depre-
dats o caçats. A més, hi ha evidències en la literatura cien-
tífica que els ungulats silvestres es tornen menys tolerants 
a les activitats de caça amb l’avanç de les temporades cine-

gètiques, fet que posa en evidència la importància de l’acu-
mulació d’experiències prèvies en el seu comportament. 
Altres estudis també han reportat els efectes fisiològics a 
curt i llarg termini de les activitats de caça en els ungulats 
silvestres. Un treball dut a terme al Regne Unit en la dècada 
dels 90, va descriure diferències significatives en l’estat fi-
siològic post mortem de cérvols caçats mitjançant diferents 
mètodes. Els autors han observat nivells de cortisol (i d’al-
tres paràmetres fisiològics) significativament més elevats 
en animals caçats amb ajut de canilles en comparació amb 
aquells abatuts directament per un sol caçador, i aquests 
paràmetres van ser tant més elevats com més gran fou la 
durada i extensió de les caceres. Implícitament, aquests 
resultats suggereixen que alguns dels efectes fisiològics i 
d’acumulació d’experiències (al nivell de memòria) poden 
perdurar, per algun temps, en la fracció supervivent de les 
poblacions que van ser exposades a aquests esdeveniments 
de pertorbació. Aquests impactes van ser ja descrits en es-
tudis amb espècies gregàries amb organització social. Per 
exemple, una investigació amb elefants africans ha repor-
tat que els nivells de GCF es van mantenir elevats prop d’un 
mes després dels esdeveniments de caça en els individus 
supervivents de grups / poblacions caçades.
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Figura 4.Mitjanes marginals estimades del 
model estadístic generat per a les concentra-
cions de metabòlits de glucocorticoides fecals 
(GCF, expressats en nanograms per gram de 
matèria fecal seca, ng / g MS) en poblacions de 
cérvols (Cervuselaphus) sotmeses a diferents 
tipus de pertorbació cinegètica. A l’esquerra es 
mostren les concentracions mitjanes de GCF 
en àrees on la caça es va fer només mitjançant 
acostament (trofeu o selectiva), mentre que 
a la dreta es presenten els nivells mitjans 
de GCF en terrenys on els mètodes de caça 
incloïen diversos caçadors i canilles (munteries 
o batudes). Les barres verticals representen 
l’error estàndard de la mitjana.

En resum, els resultats obtinguts en el nostre estudi posen 
en evidència els aspectes següents d’interès per a la gestió 

de les poblacions de cérvols (i molt probablement d’altres 
espècies cinegètiques):

• És fonamental considerar les pràctiques de gestió com a fonts potencials 
d’estrès fisiològic per a les poblacions cinegètiques.

• Esdeveniments massius de caça i l’ús de canilles són factors de pertor-
bació importants que condueixen a nivells d’estrès més elevats en els 
animals i els seus efectes fisiològics poden persistir en la població super-
vivent durant llargs períodes després de la realització d’aquells esdeveni-
ments.

• L’augment de les densitats poblacionals condueix a nivells d’estrès fisiolò-
gic més elevats. Encara que el subministrament d’alimentació suplemen-
tària pugui minimitzar l’estrès nutricional en poblacions sobreabundants, 
aquesta pràctica no està exempta de riscos (per exemple, transmissió de 
malalties, impactes en la vegetació i en els hàbitats).

Estudis | Gestió cinegètica i estrès fisiològic en poblacions de cérvol (Cervus elaphus) en els ecosistemes mediterrani de la Península Ibèrica
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Novembre,
el zel del isards
Quan arriba novembre, mentre la 
resta del país es tenyeix de colors 
daurats i els treballadors municipals 
s’escarrassen per eliminar les fulles 
dels carrers, a la muntanya la tardor 
ja està ben consolidada i tot indica 
que aviat vindrà un nou hivern que 
ho sotmetrà tot a la implacable llei 
del fred.
Els paisatges alpins s’han alliberat 
del setge del turisme, els caminants, 
senderistes, motociclistes, ciclistes, 
runners... que, per molt íntegres i 
escrupolosos que siguin, sempre al-
teren la pacífica calma de la vida en 
aquestes alçades. Ara tant sols hi 
transiten aquells que sempre ho han 
fet: caçadors i boletaires (caçadors le-
gítims i boletaires conscients).
Les primeres nevades, febles i poc con-
sistents, esborraran les petjades i ro-
deres dels corriols, s’enduran els crits 
i les coloraines, desfaran els milers de 
mocadors de paper tacats de merda, 
dissoldran els bassals d’oli dels cotxes 
rebentats per ser massa baixos per a 
aquests camins plens de rocs.

Novembre, a la muntanya, és temps 
de zel. Aquí ja fa dies que la vida ba-
tega sota l ’esclat de l ’eufòria del zel 
dels isards. Els cérvols ja fa temps 
que van deixar de bramar i ocupen els 
seus racons hivernals, els cabirols no 
fan gaire soroll i els porcs senglars fa 
dies que van baixar de les zones altes 
per a fer estralls als camps i conreus 
estovats per la humitat, tocant els 
collons als soferts pagesos.
Els bocs, els mascles d’isard, que en 
petits escamots o en solitari resta-
ven ocults entre les canals rocalloses 
i les tarteres inaccessibles, sortiran 
a l ’encalç de les femelles. Esperonats 
per l ’aroma de la feromona, perdran 
la por i la prudència. Sentiran una 
curiositat extrema per tot allò que 
es bellugui dins del seus dominis. De-
fensaran el seu harem contra qualse-
vol altre mascle, sigui gran o petit.
Novembre, a la muntanya, és temps 
de caça. Els homes i dones caçadors 
s’endinsen en aquest món de fred 
glaçat, de vent i de neu a la recerca 
dels vells mascles d’isard, els bocs. 

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

Cinegeticat32
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El desig d’abatre un d’aquests preuats trofeus justifica 
llevar-se de matinada, tenir els dits glaçats, sentir com 
les orelles couen i es tornen morades...Un bon trofeu ho 
excusa tot. Els homes i dones caçadors no reparen en des-
peses d’equipament, d’armament i de tota mena de mate-
rial per poder pujar a les muntanyes durant el novembre 
a caçar, quan tot el territori batega sota el zel dels isards.
Abans però, durant els mesos de setembre i octubre, s’ha 
fet una feina àrdua i escrupolosa. La caça dels animals 
selectius. Una eina imprescindible per tal de preservar 
la qualitat i la salut de l ’espècie. Una tasca compromesa 
i poc reconeguda que permet mantenir i gestionar la po-
blació dels isards dins uns paràmetres de sostenibilitat 
i qualitat.
En efecte, perquè les nostres poblacions d’isards siguin 
sanes cal extreure’n aquells exemplars que en circum-

stàncies naturals, amb la presència dels depredadors 
propis de l’espècie, no haurien de formar part de la po-
blació.
Aquesta tasca és la que es du a terme mitjançant les ca-
ceres selectives. Així doncs, els animals massa vells, amb 
malformacions, els que no són aptes per a la reproducció 
i aquells que, malgrat ser sans, presenten un creixement 
de les banyes incorrecte, són els que es destinen a les ca-
ceres selectives.
Els nobles bocs, els trofeus desitjats pels caçadors amb 
sana vanitat i, val a dir-ho, amb una cartera de folgada 
vitalitat, són fruit de la genètica i, també, de l ’esforç dels 
soferts Guardes, Agents i caçadors que abans de l ’arriba-
da del fred i vital novembre han recorregut aquests pai-
satges muntanyencs a la recerca dels isards selectius.
Bona cacera, companys. Sigueu prudents.
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Entrevista Societat caçadors Bisona 
Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà)

Jaume Farràs Puig, 
President.

Caça Social

Quines són les característiques principals de la vostra so-
cietat?
La Societat de Caçadors de Bisona es fa fundar l ’any 1987 
i comprèn el terme municipal d ’Isona i Conca Dellà, al Pa-
llars Jussà (Lleida). La superfície que cacem té unes 4 .800 
hectàrees.

Com són els socis de la Societat?
La Societat actualment té 56 socis i , de fet, és l ’any que som 
més! La mitjana d ’edat és de 59 anys.

Quines espècies cinegètiques teniu i quines són les que ca-
ceu més habitualment?

Per aquestes contrades tenim porc senglar, becada, guineu, 
llebre, perdiu,  guatlla, conill , cabirol, cérvol i tudó, ara bé, 
el que més cacem són porcs senglars, cabirols i becades.

Per espècies, quin nombre de captures teniu per tempo-
rada:

Espècie Nom científic Mitjana captures

Perdiu roja Alectoris rufa 39

Tudó Columba palmbus 20

Becada Scolopax rusticola 60

Guatlla Coturnix coturnix 28

Llebre Lepus europaeus i Lepus granatensis 6

Guineu Vulpes vulpes 7

Porc Senglar Sus scrofa 124

Cabirol Capreolus capreolus 12
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Són molt complexes les tasques que has de fer 
com a gestor de l’àrea privada de caça? Per quin 
motiu?
No massa, per sort tenim contractada una ges-
toria que ens ajuda molt amb tota la burocràcia, 
que és la part més ferregosa.

Algun aspecte que creguis que es pot millorar?
Penso que el que caldria eradicar d’una vega-
da és la caça furtiva, perquè  no té raó de ser i 
la seva pràctica abusa de l’entorn i perjudica la 
imatge dels caçadors que fan bé les coses, que 
som la majoria.

Com porteu la relació amb la resta d’usuaris del 
medi natural?
Bé, no hi ha problemes en general.

Teniu molts problemes de danys d’espècies ci-
negètiques a l’agricultura / accidents trànsit…? 
Com ho solucioneu?
Els porcs senglars danyen els cultius de cereals i 
molt sovint provoquen accidents de trànsit. Per 
evitar els danys al sembrat es fan batudes. D’al-
tra banda, des del canvi de normativa els acci-
dents de trànsit ja no representen un problema 
per a la societat de caçadors. 

Com veus la vostra societat en un futur?
Doncs la veig molt envellida. Tant de bo el jovent 
s’animés a practicar aquesta activitat tan espe-
cial i recuperar hores de contacte amb la natura!
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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.

Recorda els consells i recomanacions següents:
- Les fotografies han de ser sensibles, que mostrin l’ètica de la 
caça i el respecte vers l’animal abatut.
- Quan es fotografien animals morts per acció de caça, millor fer-
ho sense sang i sense exposar les ferides o les vísceres, ni amb la 
llegua fora, ni caps tallats...
- Si a la foto hi figuren persones, han de mostrar una actitud de 
respecte i amb postures adequades (no agafar per les banyes ni 
per les orelles els animals, no actitud amenaçadora...).
- Les imatges que puguin resultar desagradables (ferides, 
vísceres, sang, òrgans...) envieu-les només si la foto té finalitats 
científiques o divulgatives.
 
Consells per fer una foto adequada:
- Intentar posar l’animal en una postura com més natural possible.
- Evitar que es vegi sang.
- Evitar que es vegi l’impacte de la bala: es pot tapar amb l’arma o 
alguna branqueta.
- Que el caçador/a adopti una postura de respecte vers l’animal.

Recorda: aquest petits detalls marquen la diferència!

Feina d’”agarre” dels podencs i feina acabada per la Gemma

En Miquel ens envia aquesta foto des de Sant LLorenç 
de MorunysBonic cérvol caçat a la brama a Boumort per l’amic John

Adrián Fernández i el senglar abatut a Jorba.
Medalla de bronze!

1er senglar caçat per la Gemma Xandri al Solsonès
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Bon   ambient  i  bones  captures  de  la  Colla  la  Garza  i  els  Gossers  Els  Amics. Amb  7  parades  es  van  caçar
5  senglars, dos  d’ells  molt  grans   L’Antonio  va  abatre  un  de 110  Kg.

La Raquel amb aquest magnífic verro caçat a la Catalunya central

Jornada de cacera de la Colla de Cervelló

La Joana Ollé ens envia aquest record d’un bon dia 
de cacera al Pirineu
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Salut animal

Vigilància
sanitària
passiva 

Què és i per què 
és important?

La importància de les malalties a la fauna cinegètica

Les malalties que afecten les espècies cinegètiques, 
sobretot les infeccioses i parasitàries, poden tenir un 
impacte important en les seves poblacions i per tant en 
el seu aprofitament sostenible i la seva viabilitat. Algu-
nes malalties, a més, són indicadores del benestar dels 
animals. En situacions de desequilibris en aquestes po-
blacions, quan existeix un estrès, com per exemple nu-
tricional, i els animals ja no estan ben alimentats, apa-
reixen les malalties oportunistes. 

Les malalties presents a la fauna cinegètica no només 
afecten aquestes espècies. Moltes vegades són compar-
tides amb els animals domèstics amb els quals cohabi-
ten al territori i algunes poden ser zoonosis, és a dir, 
poden afectar les persones. Per tant, el coneixement de 
les malalties de la fauna es fa imprescindible per evitar 
la transmissió entre els diferents grups d’animals i dels 
animals a les persones. 

A l ’hora de prendre decisions de cara a la gestió de les 
poblacions de la fauna cinegètica,i en la qual els caça-
dors són una peça clau, s’haurien de tenir en compte els 
coneixements sobre el seu estat sanitari. Com determi-
nem l ’estat sanitari de les poblacions de fauna cinegè-
tica?

L’estat sanitari de les poblacions d’espècies cinegèti-
ques es valora mitjançant el Programa de Vigilància 
Sanitària de la Fauna Salvatge, programa coordinat des 
del Servei de Prevenció en Salut Animal (SPSA) del De-
partament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimenta-
ció (DARPA) i que té com a objectiu “conèixer la situació 

Text: Roser Velarde i Santiago Lavín. Imatges: Servei 
d’Ecopatologia de Fauna Salvatge. Adreça dels/les au-
tors/es: Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge (SEFaS), 
Facultat de Veterinària, Universitat Autònoma de Barce-
lona. 08193-Bellaterra, Barcelona. 

sanitària de la fauna salvatge a Catalunya, prevenir la 
disseminació de les malalties entre la fauna salvatge i la 
domèstica i protegir la salut pública”. Per portar a terme 
aquest programa es diferencien dos tipus de vigilància, 
l ’activa i la passiva. 

La vigilància activa és una vigilància dirigida a conèixer 
la situació de determinades malalties, principalment 
malalties sotmeses a programes oficials d’erradicació i/o 
malalties de declaració obligatòria i per tant malalties 
molt importants per al comerç nacional i internacional 
dels animals domèstics o per tractar-se de zoonosi (com 
serien la tuberculosi i la brucel•losi). Actualment, grà-
cies a la col•laboració, principalment, del Cos d’Agents 
Rurals, dels tècnics de les Reserves Nacionals de Caça i 
dels caçadors es recullen mostres de sang d’un nombre 
elevat d’ungulats salvatges a Catalunya que s’utilitzen 
per valorar aquestes malalties. 

Vigilància passiva – clau en el seguiment sanitari de les 
poblacions

La vigilància passiva consisteix en l’estudi dels ani-
mals que es troben malalts o morts a la natura i ens 
aporta coneixements bàsics sobre les patologies que 
predominen en el medi en aquestes espècies. En aquest 
cas, no només es consideren importants les malalties 
que són objecte de la vigilància activa sinó que es con-
sidera rellevant qualsevol causa de malaltia. La impor-
tància d’aquest tipus de vigilància queda reflectida 
tant al Plan Nacional de Vigilancia Sanitaria en Fauna 
Silvestre del 2017 del Ministerio de Agricultura y Pes-
ca, Alimentación y Medio Ambiente com al Programa de 
Vigilància Sanitària de la Fauna Salvatge a Catalunya.

Històricament la vigilància sanitària passiva a Cata-
lunya s’ha portat a terme principalment a les zones 
gestionades per l ’administració, com són les Reserves 
Nacionals de Caça i Zones de Caça Controlada, gràcies a 
convenis de col•laboració i contractes entre la Subdirec-
ció General d’Activitats Cinegètiques i Pesca Continen-
tal del DARPA i el SEFaS. En els darrers anys, el cens 
de les poblacions de les espècies cinegètiques, sobretot 
de caça major, està en expansió i es fa necessari que la 
vigilància passiva s’ampliï a tot el territori. Per altra 
banda, no podem oblidar la caça menor, en recessió, en 
gran part per culpa de les malalties i de la qual no tenim 
dades precises. 

Trobar un animal salvatge malalt o mort és sempre difí-
cil, perquè els animals que no es troben bé acostumen a 
amagar-se. Per tant, cal aprofitar qualsevol oportunitat 
de tenir accés a un cadàver fresc per intentar treure la 
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Com determinem
l’estat sanitari de les 
poblacions de fauna 
cinegètica?

Figura 1. L’estudi dels animals salvatges trobats morts es fa mitjançant una necròpsia. Aquestes necròpsies es realitzen en instal•lacions adequades 
com la de la imatge a la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb les condicions higinicosanitàries i de bioseguretat 
necessàries. 

màxima informació possible. Animals amb comporta-
ments anòmals, que es deixen agafar amb la mà, desno-
drits o morts sense causa aparent ens indiquen que una 
malaltia està afectant la nostra àrea cinegètica. 

Els caçadors són els principals guaites de la salut de la 
fauna cinegètica

L’examen o estudi dels animals morts es fa a través 
d ’una necròpsia (f igura 1) i la seva finalitat és deter-
minar la causa de mort el grau d ’afectació de l ’ani-
mal per una determinada malaltia. Això comporta un 
acurat procés de dissecció, observació, interpretació 

i documentació. És fonamental un coneixement pro-
fund de l ’anatomia normal per distingir lesions de les 
variacions normals. Els resultats es documenten per 
escrit i amb fotografies. Algunes observacions són fà-
cils d ’ interpretar (fractures de les extremitats o he-
morràgies internes = traumatisme), mentre que altres 
poden incloure una llista de possibles causes; és el 
que anomenem diagnòstic diferencial. Aleshores, són 
necessàries proves complementàries per discriminar 
o determinar la causa. Les proves més freqüentment 
utilitzades són la histopatologia (observació dels 
teixits al microscopi , f igura 2), la microbiologia (cul-
tiu d ’agents infecciosos), la serologia (determinació 
d ’anticossos al sèrum) o la PCR (detecció del genoma 
dels microorganismes). 

Les necròpsies es realitzen en instal•lacions adequa-
des per aquesta finalitat i , només en casos excepcio-
nals, que no sigui possible transportar l ’animal, es po-
den dur a terme en el medi però sempre per personal 
experimentat. Els requeriments bàsics, per tant, són 
una sala de necròpsia amb les condicions higienico-
sanitàries i de bioseguretat necessàries per a aquesta 
finalitat i la presència de personal acreditat per rea-
litzar-les amb experiència en la biologia i la patologia 
de les espècies cinegètiques.
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Vigilància passiva – ha de ser contínua en el temps i en 
el territori

És imprescindible que aquest seguiment de les malal-
ties que afecten la fauna cinegètica sigui continu en el 
temps. Això permetrà saber si una malaltia que detec-
tem és nova o si s’estan produint canvis en el medi que 
comportin un increment de la seva presència. És impor-
tant detectar increments de certes malalties que siguin 
preocupants, ja sigui perquè són una amenaça per a la 
conservació, la viabilitat o l ’aprofitament sostenible de 
certes espècies, perquè són indicadores de desequilibris, 
perquè representen un risc per als animals domèstics 

amb els quals comparteixen territori o un increment del 
risc de zoonosi per als caçadors i familiars que manipu-
len els animals. Quan es detecta un augment de la pre-
valença d’una malaltia en un lloc determinat tenim una 
oportunitat única per estudiar quins canvis han afavo-
rit l ’ increment per tal d’establir mesures de prevenció 
en altres llocs. 

Què ens depara el futur?

L’augment continu de les poblacions d’ungulats salvat-
ges, en alguns indrets del nostre territori, fa que els 
contactes entre individus d’una mateixa espècie, en-

1. Les necròpsies contribueixen al coneixement cien-
tífic de les malalties existents al medi en les espècies 
cinegètiques.

2. A través de les necròpsies es detecten noves malal-
ties o malalties emergents (figura 3).

3. Augmenten la nostra comprensió sobre la rellevància 
de determinats processos i com aquests afecten la salut 
dels animals, quan apareixen i per què apareixen. 

4. Ens alerten de desequilibris al medi que són causa 
d’estrès en els animals (figura 4).

5. Ens alerten de malalties que poden ser transmeses 
a altres animals o a les persones (figura 5) i per tant és 

una eina important en la presa de decisions per determi-
nar les mesures de prevenció en les poblacions en risc. 

6. Ens permeten recollir mostres de sèrum, de teixits, 
de paparres dels animals i disposar d’un banc de mos-
tres, ja sigui per determinar la presència d’agents infec-
ciosos zoonòtics com per ex. Trichinella spp., Streptococ-
cus suis, virus de l ’hepatitis E, etc., que són agents que 
no necessàriament causen malaltia als animals, o per 
determinar retrospectivament quan va aparèixer en la 
població un determinat agent.

7. Evidentment, dins de l ’àmbit de la fauna salvatge, les 
necròpsies també ofereixen funcions legals importants 
com són la documentació fotogràfica i escrita de les tro-
balles post mortem en les investigacions forenses. 

Què aporten les necròpsies?

Figura 2. Imatge al microscopi d’una secció del fetge d’una llebre europea afectada per la nova variant del virus de la malaltia hemorràgica vírica del 
conill (RHDV2). Els casos detectats a Catalunya van ser els primers casos documentats a Europa de la mort de llebres europees per aquest virus. 

Dr. Calibre | Vigilància sanitària passiva. Què és i per què és important?
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Figura 3. Imatge d’un isard trobat malalt amb un comportament anòmal per una infecció amb un pestivirus. Aquesta malaltia va emergir en el 2001, 
es va estendre pels Pirineus com una taca d’oli i va causar una elevada mortalitat en diverses poblacions d’isard.

Figura 4. Imatge d’un cabirol amb sarna demodècica, malaltia parasitària de la pell que cursa amb alopècia i que és conseqüència d’un sistema im-
munitari deprimit. En el cabirol aquesta malaltia s’associa a malalties infeccioses concomitants o a estrès causat per una elevada densitat d’animals.

Les necròpsies 
ens alerten
de l’aparició
de noves 
malalties i de 
desequilibris 
en el medi.
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tre aquestes espècies i els animals domèstics, directes 
o indirectes compartint pastures o abeuradors, siguin 
un fet cada vegada més freqüent. Per tant, hem d’estar 
preparats per la possibilitat d’un increment de casos de 
malalties infeccioses en els ungulats salvatges. Alguns 
exemples serien els casos de tuberculosi en els senglars 
com a conseqüència del contacte amb animals domèstics 
portadors o un major contacte entre individus d’aques-
ta espècie o casos de malalties associades a l ’estrès per 
les altes densitats de les poblacions com podrien ser els 
casos de sarna demodècica en senglars i cabirols. Aquest 
supòsit no té cap intenció de dissuadir la gent de caçar; 
però és important dedicar recursos econòmics a l ’estu-
di d’aquestes malalties, per poder informar als caçadors 
dels riscos específics als quals s’enfronten i els passos 
que poden adoptar per reduir-los.

La caça menor també requereix la nostra atenció, necessitem 
valorar quin és l’efecte de les malalties en la seva recessió. No 
obstant això, no podem oblidar que una part d’aquest incre-
ment en la detecció de malalties es deu a un augment de la 
vigilància sanitària passiva i activa realitzada sobre aques-
tes espècies els últims anys. Existeix una major formació i 
conscienciació en els diferents col•lectius que estan sobre el 
terreny, com els Agents Rurals, els tècnics de les reserves i 
els caçadors en matèria de sanitat animal, que ha afavorit un 
increment del nombre d’animals trobats i estudiats i la de-
tecció de noves malalties i de possibles desequilibris.

De cara al futur, seria convenient integrar els resultats de 
la vigilància sanitària passiva realitzada en tota la fauna 

salvatge autòctona. En definitiva, les malalties no només es 
comparteixen entre la fauna cinegètica i la domèstica, i això 
ens donaria una imatge més completa de la circulació dels 
agents infecciosos i els principals protagonistes en la disper-
sió o transmissió. 

Finalment, i no menys important, és indispensable una 
major coordinació entre els diferents col•lectius i entitats 
responsables del seguiment i la gestió de les poblacions de 
fauna cinegètica i les entitats encarregades dels estudis sani-
taris. Per comprendre l’impacte de les malalties sobre les po-
blacions,el risc de transmissió i els riscos reals, és necessari 
integrar els coneixements sanitaris amb la resta de paràme-
tres coneguts de les poblacions: nombre, estructura, evolu-
ció, disponibilitat i qualitat de l’aliment i altres factors ecolò-
gics que poden determinar fins i tot la presència o absència o 
l’increment de les malalties. 

Agraïments 
Volem agrair al Cos d’Agents Rurals, directors i guardes 
de les reserves, la Federació Catalana de Caça (FCC), caça-
dors i particulars que durant tots aquests anys ens han 
remès animals malalts o morts per al seu estudi. Sense 
ells seria impossible dur a terme un correcte seguiment 
sanitari de la fauna salvatge. També a la Subdirecció Ge-
neral d’Activitats Cinegètiques i Pesca Continental del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació i a la FCC per la subvenció d’estudis dins del marc 
del seguiment sanitari de la Fauna Salvatge a Catalunya.

Dr. Calibre | Vigilància sanitària passiva. Què és i per què és important?

Figura 5. Imatge d’un senglar amb lesions característiques de tuberculosi als limfonodes submandibulars que es caracteritzen per un augment de 
grandària amb àrees de necrosi de color groc. 
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L’anellament científic d’aus, i de la becada en particular, cer-
ca diferents objectius: d’una banda, conèixer les rutes migra-
tòries i els llocs d’estiueig i d’hivernada, així com la fidelitat 
dels ocells respecte aquests llocs; i de l’altra, permet disposar 
d’un millor coneixement de la longevitat, de les taxes de su-
pervivència i de l’èxit reproductor; a més, permet extreure 
dades biomètriques, com són el pes, la presència de greix i de 
múscul, l’edat o l’estat de la muda.
La recaptura o recuperació d’exemplars anellats ens propor-
ciona una doble informació clau per al coneixement de l’espè-
cie, ja que en tractar-se d’un mateix individu ens permet esta-
blir paràmetres comparatius entre les dues ocasions en què 
s’han pres les dades. Hi ha dos tipus de recuperacions: les que 
es donen en acció de caça, en abatre la becada, i les recaptures 
en sessions d’anellament, que es porten a terme, principal-
ment, mitjançant el sistema de captura nocturna amb salabre 
i focus. 
El Club de Caçadors de Becades, a través del Projecte Beccat, 
disposa de persones autoritzades per portar a terme anella-
ment científic. A més d’anellar becades, els integrants del 
Projecte recullen informació de totes aquelles becades porta-
dores d’anelles abatudes en acció de caça que arriben al seu 
coneixement i comuniqua la recuperació a l’oficina nacional 
on es va portar a terme l’anellament. En aquest sentit, caldria 
sensibilitzar el col•lectiu de caçadors perquè es comuniquin 
totes les captures d’aus marcades amb anella, siguin de beca-
da o de qualsevol altra espècie. Volem insistir que no es comet 
cap il•legalitat caçant una espècie cinegètica portadora d’ane-
lla. L’únic que cal fer és comunicar-ho. Si es tracta d’una be-
cada anellada, hi ha una sèrie d’informacions que són impor-
tants i que caldria recollir: data i lloc de la captura, el pes i el 
sexe. Aquesta darrera dada només es pot aportar en realitzar 
l’autòpsia. Per tant, és una dada que s’afegeix a la fitxa origi-
nal de l’anellament, ja que el sexe no es pot determinar quan 
l’animal és viu. També es pot conservar l’ala oberta i assecada 
per fer-nos-la arribar i poder-ne determinar l’edat i l’estat de 
la muda. Mostres fotogràfiques de l’ala oberta també podrien 
valer, si són de qualitat. Necessitem també el nom de l’infor-
mador i del seu correu electrònic. Tota aquesta informació la 

introduïm en una aplicació que la Comissió d’anellament del 
CCB va crear per aquest fi. Es genera un missatge que s’adreça 
a l’Oficina nacional en qüestió, que envia la fitxa d’anellament 
a l’entitat comunicadora de la recuperació i aquesta la fa arri-
bar a l’informador o caçador que ha comunicat la captura.
En els últims deu anys, s’ha avançat molt en el coneixement de 
la becada. El marcatge de becades equipades amb dispositius 
de radiotelemetria via satèl•lit (RTVS) ha permès en temps 
real conèixer molt millor les principals rutes migratòries, les 
dates i les etapes de la migració, la fidelitat tant als llocs d’es-
tiueig com d’hivernada, i, fins i tot, la velocitat de vol. També 
ha permès trencar algunes idees preconcebudes, com l’opinió 
que es tenia que la becada hivernant a l’Europa occidental no 
sobrepassava els Urals quan marxava a la primavera. Més 
d’una becada equipada amb un PTT ha travessat aquesta 
serralada, i de llarg, fins a tocar Mongòlia, alguna d’elles! En 
aquest sentit, el Club de Caçadors de Becades, i la delegació 
catalana en particular, tenen l’honor d’haver estat pioners a 
Europa en equipar becades amb dispositius de seguiment per 
satèl•lit el 2006. Actualment s’equipen becades a Itàlia, França 
i les Illes Britàniques utilitzant el sistema dissenyat pel CCB .

Becada passió

Recuperacions
de becades anellades
(temporada 2016-2017)

Per Santi Llorà
Delegació Catalana del CCB

Imatges CCB

Anellament i presa de dades al Ripollès.
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No és cap il·legalitat 
caçar una espècie 
cinegètica anellada.

El marcatge amb anelles, si bé no pot proporcionar tanta in-
formació, sí que la complementa i té l’avantatge de l’escàs cost 
econòmic en comparació amb els equipaments electrònics. 
Disposem d’informació de sis becades recuperades durant la 
temporada 2016-2017 a/de Catalunya, que ens mostra unes da-
des molts valuoses, sobretot si les relacionem amb les que ens 
han proporcionat les de seguiment per satèl•lit.

Una becada de curt recorregut

El 8 de desembre de 2016 es va caçar a Sora, Osona, una be-
cada que havia estat anellada mig any abans (12/06/2016) a 
Suïssa. Es tracta d’un cas poc habitual, ja que aquesta becada, 
quan va ser marcada al juny als peus dels Alps, ja havia do-
nat per acabada la seva migració i donava per bona aquesta 
àrea d’estiueig. El seguiment per satèl•lit de becades demostra 
que l’emigració prenupcial comença al març i acaba a l’abril, 
i, com a molt tard, algunes becades han assolit el seu destí a 
mig maig. Al juny les becades ja són a la zona d’estiueig i, segu-
rament, estan plenament immerses en tasques reproductives. 
Podem parlar d’un cas evident de becada de curt recorregut, 
aquelles becades que, per dir-ho d’alguna manera, no arriben 
a països de l’antiga Unió Soviètica.
En el gràfic que adjuntem, s’observen les àrees de distribució 
d’aquestes dues poblacions de becada, les de curt recorregut 
i les de llarg. Evidentment, es tracta de la mateixa espècie, 
però amb patrons de comportament diferents. El gros de la 
població el constitueix la becada de llarg recorregut i el seu 
desplaçament migratori va dels 2.500 km fins als més de 6.000 

km. La becada de llarg recorregut, en tant que està més al 
nord, comença abans el seu viatge postnucial, ja que li arriba 
el fred i se li escurça el dia abans. És aquesta becada, al mateix 
temps, la que es desplaça més al sud. La becada de curt reco-
rregut el constituiria les becades que tenen per àrea de cria 
posicions al sud del Bàltic. Aquestes becades començarien el 
desplaçament hivernal més tard que les altres i només es des-
plaçarien un cop arribat el rigor de l’hivern. A la nostra àrea 
geogràfica se solapen les dues poblacions i això explica els dos 
pics migratoris que observem a través de la recollida de dades 
del Projecte Becada del CCB: hi ha un primer pic a la 3a desena 
de novembre, corresponent a les becades de llarg recorregut, 
i un segon pic a la 2a desena de desembre, que correspondria 
a les de curt.
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En el conjunt de becades de curt recorregut s’hi inclouen, 
evidentment, les que crien a la península Ibèrica. Estem con-
vençuts, tot i que ens movem en el terreny de l’especulació, 
que aquestes becades nidificants, quan arriba l’estiu i les 
condicions climàtiques fan que la cerca de cucs es compliqui, 
poden moure’s uns centenars de quilòmetres cap al nord bus-
cant millors condicions. El que està clar és que, de les becades 
marcades, aquesta és la que més al sud hem detectat en dates 
estiuenques. No sabem si aquesta becada s’hauria desplaçat 
més al sud o si havia donat per bona la comarca d’Osona per 
passar l’hivern: de ser així, constituiria un rècord de distància 
més curta entre el lloc d’estiueig i el d’hivernada (636 km). De 
les becades marcades pel CCB amb dispositiu RTVS, l’actual 
rècord de distància curta és de la becada Mòpia, equipada en-
guany a Mallorca i que ha passat l’estiu a Rússia, a tocar de la 
frontera amb Letònia (2.650 km).

Anellament i recuperació d’una becada de curt recorregut.

Un cas de filopàtria

Anomenem filopàtria la tendència que presenten moltes 
espècies animals a retornar al lloc de naixement o al lloc 
d’hivernada. Amb l’anellament de becades ja es va demos-
trar que aquesta espècie era fidel als llocs d’hivernada 
quan es capturaven ocells al mateix punt en diferents 
temporades. Aquesta fidelitat pot ser absoluta, quan es 
captura la becada al mateix prat, o aproximada, quan la 
becada s’aproxima i opta per la mateixa àrea o regió.
El seguiment mitjançat satèl•lit ha fet més evident aquest 
concepte: i no només s’ha demostrat que les becades són 
fidels al lloc d’hivernada, sinó que sovint també repe-
teixen el lloc de cria. I no només això: també s’ha demos-
trat que algunes becades han utilitzat el mateix punt per 
fer els stop over, punts d’aturada d’uns deu dies durant 
l ’emigració per recuperar forces. 

El 29 de desembre de 2016 es va caçar a Sant Feliu de Pallerols 
(Garrotxa) una becada que coneixem bé. L’havíem anellat a 
uns 2 km, al terme de Santa Pau, en un espai de reserva dins 
del Parc Natural de la Zona Volcànica, 1.104 dies abans, en el 
decurs d’una de les Jornades d’anellament de becades que va 
organitzar el CCB el 20 i 21 de desembre de 2013. En aquelles 
jornades es van anellar 5 becades, o més ben dit, se’n van ane-
llar 4, ja que una d’elles ja portava anella a la pota. Es dona el 
cas que en Marc Pagès, coordinador del Projecte Beccat, l’ha-
via anellat al mateix lloc al febrer de 2011. I no era la primera 
vegada que allò succeïa en aquest punt idèntic: el mateix Marc 
anellava una becada al febrer de 2005 que capturava altre cop 
al mateix prat al febrer de 2009. Estem convençuts que el fet 
que aquesta zona d’anellament formi part d’una reserva té 
alguna cosa a veure que es donin tres casos demostrats de fi-
lopàtria, en el sentit que les becades que hivernen en aquesta 
zona tenen una major esperança de vida i, per tant, tenen més 
possibilitats de ser recapturades.

Un cas reiterat de filopàtria, en groc, a la Garrotxa.

La becada és fidel als 
llocs d’hivernada. Mol-
tes vegades és fidel fins 
i tot al mateix prat.



Rubén Ibáñez, anellador alavès del CCB, pesant una de les 5 becades ane-
llades durant les jornades de formació i que bé podria ser la que es descriu 
en l’article. 

Esquivant els Alps i entrant pel corredor mediterrani

Disposem d’un altre cas que podríem relacionar amb la fideli-
tat de la becada a una geografia de la seva vida. Curiosament, 
aquesta becada, com en el cas anterior, va ser anellada el des-
embre de 2013 i caçada el desembre de 2016, i va portar l’anella 
1.103 dies, un menys que la becada anterior. Aquesta becada 
havia estat anellada l’11 de desembre de 2013 a l’Ariège, França, 
ja com a becada adulta. Va ser caçada el 18 de desembre de 2016 
a Sallent (Bages), a una distància de 133 km d’on havia estat 
anellada, una distància prou propera si es tenen en compte els 
desplaçaments de milers de quilòmetres que arriben a fer. Si 
no es donen afectacions climàtiques rellevants, el moviment 
migratori es tanca a la 3a desena de desembre, per la qual cosa 
a aquesta becada li podria quedar una etapa per arribar al 
destí final del Bages. Evidentment, parlem des del terreny de 
la hipòtesi, però podria explicar aquestes dues localitzacions 
properes en temporades diferents.

La temporada 2016-2017 es van caçar dues becades ane-
llades a la regió de Rhône-Alpes, a poca distància una de 
l ’altra, si bé amb un any de diferència, una a mitjan no-
vembre de 2015 i l ’altra del 2016. Per les dates en què van 
ser caçades, el 8 de gener a Gisclareny (Berguedà) i el 2 
de febrer a Llagostera (Gironès), parlem de dues becades 
assentades, que han donat per bo el nostre territori. Es 
tractava de dues becades joves quan van ser anellades i, 
per tant, seguien un instint que les portava a fer una ruta 
per l ’est de França i avançar vers al sud pel que anome-
nem corredor mediterrani.

El corredor mediterrani

En l’àmbit estatal, una de les conclusions a les quals hem arri-
bat amb disset anys de Projecte becada del CCB és que, d’any 
en any, l’abundància varia força segons si parlem d’àrea medi-
terrània o d’àrea atlàntica. És més, hi ha anys en què una bona 
densitat de becades en una de les àrees es correspon amb una 
baixa densitat en l’altra, com si hi hagués dos corredors ben 
diferenciats. La becada que arriba a Catalunya ho fa normal-
ment per l’est de França, esquivant els Alps, seguint el sentit 
del Roine, prenent la referència marítima i avançant direcció 
sud, sud-est. Les que van direcció sud arriben al principat se-
guint una ruta litoral i prelitoral. Les que tracen una línia més 
al sud-est, salten per collades pirinenques i aprofiten, sobre-
tot, l’orientació de les valls del Segre i del Ter per arribar, i ins-
tal•lar-se o no, al nostre país. També hi ha becades que poden 
entrar pel sud dels Alps, des del nord d’Itàlia, travessant el golf 
de Lleó. Sens dubte és una proporció menor, però que seria sig-
nificativa en casos d’onades de fred. El 2013, la becada Ortegal, 
equipada amb dispositiu RTVS, ens va mostrar les dues rutes. 
Equipada a Galícia, va travessar la península d’oest a est fent 
una aturada al Montgrí. Dos dies després donava senyal des 
de Croàcia, 1.040 km enllà, evitant els Alps pel sud. Va passar 
l’estiu a Rússia i va decidir tornar per una ruta diferent, pel 
nord dels Alps. Misteris de les becades!



Un cas de caça primaveral

El 6 de febrer de 2016, els companys del Grup d’Anellament 
de Caldetenes-Osona, amb qui compartim informació 
i experiències en anellament, en una sessió del Projecte 
Sylvia al Sorreig (Osona), van capturar amb xarxes verti-
cals una becada jove que encara havia de fer dos viatges 
a Rússia, lloc on segurament havia nascut. En el segon 
viatge, el dia de Sant Jordi de 2017, va ser caçada al nord 
de Moscou, gairebé a 3.200 km de distància d’on l’havien 
anellat.

Rússia i Hongria disposen de legislació que permet la caça 
primaveral. Aquest tipus de caça, que es porta a terme 
sense gos de mostra i es practica sobre mascles en croule o 
vol nupcial, representa un percentatge reduït d’extracció 
de becades si es compara amb la caça hivernal a França, 
Espanya i Itàlia. La caça primaveral és una modalitat mal 
vista pel caçador d’aquí, però cal ser conscient que és molt 
més important la gestió que es fa aquí sobre les “nostres” 
becades, les que venen a passar l ’hivern aquí, que la gestió 
que es fa a fora. Hi ha una dada molt evident que ho de-
mostra: del total de recuperacions de becades anellades 
a Espanya pel CCB (164), i tenint en compte només aque-
lles que, per la data d’anellament, haurien sobreviscut a 
la temporada de caça i estarien en condicions de fer l ’emi-
gració prenupcial (67), 2 serien recuperades a Rússia en 
caça primaveral (3%), 1 a Itàlia, 7 a França en l’emigració 
de tardor (10%) i 57 a Espanya (85%), normalment a prop 
del lloc d’anellament.

Becada passió | Recuperacions de becades anellades (temporada 2016-2017)

Recuperació d’una becada per caça primaveral a Rússia.

La becada que arriba a 
Catalunya ho fa normal-
ment per l’est de França.



Moment de la presa de dades per membres del GACO (Sorreig, Osona). La becada seria caçada 442 dies després al nord de Moscú. Foto: GACO
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Fets de caça
Per Miquel Serra (text i fotos).
Caçador veterà a qui li agrada escriure. 
Anota diàriament a les seves llibretes 
els fets de la seva vida cinegètica.

Quan aquests fets passaven, encara no es parlava de la po-
pularitat mediàtica, és ara actualment que els mitjans de co-
municació han inventat la denominació mediàtica, allò que 
abans en dèiem popular.

Doncs bé, aquest animal del qual parlaré a continuació, avui 
en dia seria mediàtic, per les circumstàncies que explicaré.
De tot això, fa 27 anys, vol dir que parlem del comença-

ment de l ’any 1990, mes de gener, Santa Maria de Besora i 
Vidrà. He pujat amb el vell Simca 1200 del meu pare cap a 
Besora. Per anar per aquestes carreteres de bosc, m’apun-
to amb el Josep Maria, que va amb el seu Land Rover, apte 
per tot tipus de camins i carreteres forestals.

Comencem la batuda provant la zona de Bellmunt, nosal-
tres dos cap el Mir, mentre el Joan, Ramon i Milany avien 

El senglar mediàtic
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un rastre d’un animal que creuen que encara voltava. De 
seguida l ’arrien. Primer diuen que baixa, gira i amunt, on 
no hi ha ningú, s’ha escapat. Agafem el cotxe i en actitud 
Paris-Dakar, cap a la Collada de Pla Traver a intentar tan-
car-lo. Ens avisen que ja puja i demano al Josep Maria si 
em deixa anar a sota on crec que es tapa millor; ell es que-
da dalt a la carretera, al revolt. No passa gaire estona i 
sento soroll cap al cantó del Puig de Cubells; penso deu 
ser el senglar. Reacciono al pensar que s’escaparà per dalt 
a la collada i tiro amunt per intentar veure’l; aleshores 
sento que la fressa baixa i penso “encara li tiraràs”. Ja és 
darrere d’uns boixos d’un tros més amunt. Surt de sobte 
i al veure’m queda parat mirant-me; l ’apunto, estiro el ga-
llet, no surt res, quedo fotut, no sé que passa, miro el rifle 
veig que tinc el fiador posat, el trec, el senglar lògicament 
ja marxa esverat, començo a tirar sense apuntar gaire, 
penso que el toco però l ’animal “cames ajudeu-me”. Gasto 
els altres dos trets i encara marxa. Espero si ve cap gos, 
pensant que el trobarà mort. Sento un tret al racó, penso 
“el Josep Maria ja l ’ha rematat”. Pujo dalt la carretera i 
vaig cap el racó, on el Josep Maria em diu que ja el té mort; 
allà hi ha l ’Eudald i també el senglar, un mascle d’uns 50 
kg que té un tret al coll i una ratllada meva a l ’esquena. 
De haver-li tirat un dit més avall, no hagués fet ni un pas. 
Aviat arriben els gossos: la Txuri, i el Bobi .

Els carreguem i ens reunim a la Collada, on esmorzem 
tots, jo emprenyat per la badada de tenir el fiador po-
sat. Era el primer senglar a la meva vida que hagués 
tirat parat. 



Tot per la caça
i la pesca.

HORARI:
Dimarts de 17:00 a 20:30

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

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

Taxidèrmia

El Boc

Reg. TT-B-28

t. 675 573 128 (Pep)
08269 Valls de Torroella, Barcelona.
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Racó
Gourmet

 

Croquetó de faisà 
amb maionesa de thai

Ingredients

• 1 faisà grosset
• 2 peces de pit de pollastre
• 2 cebes mitjanes
• 1 got de vi blanc
• 50 g de mantega
• 150 g de farina 
• 800 cl de llet fresca
• Nou moscada
• Sal i pebre
• 2 ous
• Pa rallat

Per a la maionesa thai
• 50 g de maionesa neutra
• 1 c de pasta d’ají vermell (pebre)
• Suc de Lima 
• 1 c de nata fresca 

Recepta
Preparació

Desplomem el faisà i el socarrem fins que que-
di ben net. El tallem a quarts i el posem en un 
rondo, juntament amb els pits de pollastre i 
les cebes tallades grossetes.
Ho posem a coure al forn a una temperatu-
ra de 150 ° durant uns 45 minuts, afegim el vi 
i deixem reduir. Un cop reduït, ho refredem i 
desossarem el faisà. Passarem tota la carn i la 
ceba per la màquina de trinxar amb el forat 
gruixut.
Tot seguit, posarem a escalfar la llet salada 
amb la nou moscada. Mentrestant posem 
a desfer la mantega, hi posem la carn i ho 
fem ofegar una mica. Incorporem la farina 
i deixem torrar un minut, i afegim la llet en 
diverses vegades, fins a obtenir una pasta fer-
ma. L’ideal és que se aguanti la cullera dreta, 
al mig del cassó. 
Ho posem en una plata i ho deixem reposar un 
vespre a la nevera.
Formarem les croquetes empanant-les amb 
farina, ou i pa rallat i les fregirem amb oli 
d’oliva ben calent. Les disposarem sobre pa-
per de cuina a fi d’escórrer bé l’oli. 
Per a la maionesa barrejarem tots els ingre-
dients i la provem de picant, tenint en compte 
l’ají escollit. Es pot substituir per qualsevol 
salsa picant .
Per muntar el plat disposarem una llàgrima 
de salsa al fons que servirà de llit, posarem les 
croquetes de forma ordenada i un branquilló 
per decorar. 

 

Receptà feta amb faisà però que serveix per 
a tota mena de caça de ploma, relleus o aus de 
corral; així donem la importància que escau a 
la carn de cacera, al menjar , al desaprofitament 
alimentari i al món rural , bona caça i seny.
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