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Editorial
Gener 2018

Eduard Melero
Director

cinegeticat@cinegeticat.cat

Estimats lectors i lectores,

Escric aquestes línies en un context tan incert com estrany, quan encara no s’han celebrat les eleccions del 21 de desembre 
i a les portes d’acabar l’any i necessito verbalitzar un dels meus desitjos més profunds per a l’etapa que s’iniciarà en breu: 
desitjo que guanyem en sentit comú, en llibertat d’expressió i en respecte a la voluntat del poble. La idea de retrocedir 
en aquests tres pilars em repugna, ja em perdonareu l’expressió. No tot s’hi val. Desitjo passar pàgina de dies negres, de 
violència gratuïta, d’atacs als drets i llibertats més fonamentals, i poder mirar el futur i tirar endavant amb la convicció 
que anirem a millor. Demano molt, ja ho sé.

Si la cosa ja està més que complicada per a la gestió del dia a dia, imagineu per a la caça i la realitat del col·lectiu caçador. 
Repeteixo el que ja he dit en altres ocasions: la caça no ven i, per tant, com menys 
se’n parli millor. Molt em temo que, independentment del resultat electoral, con-
tinuarem amb una classe política (i generalitzo) aliena al coneixement profund 
de la nostra activitat. El perfil polític actual és un autèntic NEÒFIT de l’activitat 
cinegètica i això és el que ens està portant a ser un col·lectiu en perill d’extinció. 
Un país modern hauria de tenir un Departament del Medi Natural i dins d’aquest, 
una Direcció General de Caça formada per personal tècnic especialitzat i, posats 
a demanar, amb perfil de caçador. Només hem de posar els ulls a França per vi-
sualitzar cap a on hauríem d’anar, que és ben lluny del que tenim ara. De moment, 
el que tenim és una Direcció General d’Agricultura regentada per la consellera 
a l’exili Meritxell Serret, que per sota té una Direcció General d’Ecosistemes Fo-
restals i Gestió del Medi, dirigida per Montserrat Bar-
niol i que, al seu torn, per sota té un personal tècnic, 
no caçador, que són els que s’ocupen de regular l’acti-
vitat cinegètica. Tots ells molt bona gent, segur, però 
incapaços de portar la caça allà on hauria d’estar.
Si em remunto a l’editorial que fa tot just un any vaig 
publicar, anunciava que el Govern s’havia posat les 
piles i pretenia crear una Comissió Interdeparta-
mental de Prevenció de Riscos i Danys produïts per 
les espècies cinegètiques. En aquella editorial dema-
nava i desitjava que dita Comissió prosperés i que fos 
realment eficient i eficaç i que estigués composada 
per personal tècnic i caçador per a treballar pel bé de 
la caça i del País. Fins a dia d’avui, només tinc cons-
tància que han fet una sola reunió, en la qual no ens 
consta que s’hagi acordat res en clar. No és estrany 
que no ens consti, però, ja que no han comptat amb 
el nostre mitjà ni per fer-ne difusió ni per aportar in-
formacions ni opinions recollides del nostre sector. 
Seguirem picant pedra... però tot plegat ja és força 
simptomàtic.

Si miro de deixar de banda la política, el que em conti-
nua preocupant són els efectes del canvi climàtic tant 
a curt com a llarg termini i els seus efectes sobre les 
persones, animals i boscos. Sona tòpic, ja ho sé, però 
és que és innegable que actualment la primavera i la 
tardor quasi ja són inexistents al nostre calendari, 
mentre que guanya espai l’estiu i l ’hivern. Observo 
diàriament els efectes d’això sobre els éssers vius i, 
de retruc, a la nostra afició. Em pregunto com can-
viaran les coses els propers anys i què podem fer des 
del nostre col•lectiu per contribuir a reconduir-ho o 
minimitzar-ne els efectes. És complicat... seguiré ru-
miant-hi. Desitjo també que puguem posar-hi fre.
 
Tot just m’adono que acabo de fer una carta als Reis 
llarga i complexa... Haurem de fer molta bondat per 
anar avançant en cadascuna d’aquestes qüestions i, 
sobretot, necessitarem paciència. Demano paciència 
doncs, també, als Reis, els de l’Orient, els màgics eh!
Us desitjo també, això sempre i de tot cor, que l’any 
que encetem, el 2018, sigui com a mínim millor que 
el que deixem i, per descomptat, SALUT, EUROS i 
CAÇA!

L’equip de CINEGETICAT, juntament amb tots els 
nostres col·laboradors, patrocinadors i amics us 
desitja bones festes i feliç 2018!
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Estudis

Els tords.
Ocells
migratoris
El tords s’han caçat des de sempre. De dia i de 
nit, amb tota classe de paranys, xarxes i estris 
inimaginables. En pocs anys, la caça del tord s’ha 
convertit en una de les espècies més cotitzades 
en la caça menor. De fet, és l’espècie cinegètica 
que major quantitat de captures registra. Trenta 
anys enrere era impensable gastar un cartutx 
en un tord. Senzillament perquè no pagava la 
pena el tir, ja que es caçaven de mil maneres, amb 
utensilis naturals i econòmics. A tot el món hi 
ha 66 espècies de tords, però a la Península solament hi arriba 
el tord comú, tord ala-roig, la griva i la griva cerdana. També 
pertanyents a la família dels túrdits, la merla i la merla de pit 
blanc, encara que aquestes dues últimes espècies no es poden 
caçar a Espanya. 

Estat de conservació i efectius a Europa

A part del viatge de la migració post-nupcial, segons El  Bird Life 
Internacional-2004, aquestes són les cinc espècies susceptibles 
de ser caçades a Europa: Merla comuna, (Turdus merula), 80-
164 milions, Tord comú (Turdus philomelos) 40-72 milions, Tord 
ala-roig (Turdus iliacus) 32-44 milions, Griva Cerdana (Turdus 
pilaris) 28-48 milions, La Griva (Turdus viscivorus) 6-15 milions.

Tord comú (Turdus philomelos)

És el tord més conegut de tots. Cria a la Península i com a 
hivernant és molt nombrós des de principis d’octubre. Solen 
arribar en tres grups diferents, un des de les Illes Britàniques, 
Noruega i Dinamarca, un segon grup procedent de Suècia, 
Bèlgica, Holanda i França i un tercer grup procedent de Rússia, 
Finlàndia, Polònia, Països Bàltics, Alemanya, Àustria i Itàlia. 
Identificació: marró claret per damunt; 
pit amb profusió de pics en forma de cor 
invertit, acabant en blanc cap al ventre; 
sexes iguals.
Nidificació: niu en forma de copa amb 
herbes i fulles seques, revestiment de fang, 
en arbust, tanca, arbre a poca altura; posada 
de març a juliol, de 3 a 6 ous, blau clar amb 
pintes negres, la incubació dura de 13 a 14 
dies només per la femella; els pollastres, 
alimentats per tots dos pares, volen després 
de 13 a 14 dies; generalment dues o tres cries.
Alimentació: caragols, cucs, insectes i 
larves, fruits, llavors i olives.

Hàbitat: sotabosc i boscos.

Tord ala-roig (Turdus iliacus)

És el més petit dels tords. No cria a la Península ni a les 
Balears. Els fluxos migratoris comencen a mitjan octubre i va 
augmentant fins a aconseguir els màxims entre desembre i 
gener. No es pot confirmar, però es creu que hi ha dos grups 
migratoris. Un grup que procedeix d’Islàndia, Noruega i les 
Illes Britàniques i un altre procedent de la resta d’Europa. L’ 
afecten les ones de fred, cosa que provoca la seva migració a 
conseqüència del fred intens.
Identificació: una mica més petit que el tord comú, del qual es 
distingeix per una visible llista superciliar blanca i marques 
vermelloses als flancs i sota les ales; sexes iguals.
Nidificació: bol d’herba, amb base de branques i terra. La 
posada, de mitjan maig a juny, usualment de 4 a 6 ous verd 
blavós amb marques marró vermelloses; incubació, al voltant 
de 13 dies, per tots dos pares; els pollets deixen el niu després 
d’uns 14 dies.
Alimentació: cucs, caragols, erugues, escarabats i les seves 
larves, fruits silvestres, així com olives.
Hàbitat: sotabosc i matolls. 
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La cacera 
del tord 
ofereix moltes 
variants: 
al salt, de 
baixada, al 
pas, a la joca,...

Griva cerdana
(Turdus pilaris)
No entra a la Península fins a mitjans 
de  novembre. El mes de gener és el 
més típic d’hivernada encara que la 
Península té poca importància com a 

àrea d’hivernada. No cria a la Península. 
Identificació: cap, gris blavós; dors 
castany vermellós, cua fosca i pit marró 
marcat; sexes iguals.
Nidificació: niu de fang, arrels i herba, 
construït principalment per la femella 
en arbre o arbust; posada, d’abril a 
juliol, usualment de 5 a 6 ous verdosos 

o verd blavós amb pintes castany 
vermelloses; incubació, al voltant de 14 
dies, principalment per la femella; els 
pollastres, alimentats per tots dos pares, 
volen després d’uns 14 dies.
Alimentació: fruits silvestres; també 
insectes, cucs i caragols.
Hàbitat: camps i cultius

Griva (Turdus viscivorus)

És el més gran dels quatre. Nidifica a la 
Península. La seva densitat de població 
és baixa i les seves migracions vénen 
condicionades per la disponibilitat 
de boletes de vesc. La griva és un 
nidificant primerenc, pot tenir ous a la 
fi de febrer. Després de l’estació de cria, 
es traslladen a zones obertes, viatjant 
en grups familiars i alimentant-se de 
vesc i altres fruits silvestres, la qual 

cosa els permet resistir perfectament 
l’hivern. Identificació: parts superiors 
marró grisenques; inferiors, molt clares 
i bastant clapejades; tectrius externes 
blanques. Es distingeixen del tord 
comú per taques més destacades, major 
grandària i postura sovint més alçada; 
sexes iguals. 
Nidificació: tots dos sexes construeixen 
voluminós niu en forma de copa, amb 
herbes, bastonets, terra i molsa, en 
general en arbres i a bastant altura; 
posa, a la fi de febrer fins a juny, 4 ous, 
blau clar a lleonat, amb punts i taques 
marró vermelloses; incubació, per 
la femella només de 13 a 14 dies; els 

pollastres, encebats per tots dos pares, 
volen després de 16 dies; normalment 
dues cries. 
Alimentació: fruits silvestres i d’horta; 
insectes i les seves larves, cucs, caragols.
Hàbitats: forestal i camps.

Si miréssim revistes cinegètiques de 40 
anys enrere veuríem dos o tres anuncis 
d’ofertes de tirades als tords. Avui en 
podem contar més de trenta. A més 
a més, els moviments migratoris de 
l’espècie s’ha modificat, i ara es troba 
en llocs en què abans no era abundant o 
inexistent.
El canvi es deu a la pressió excessiva que 
pateix el tord i als canvis de l’hàbitat que 
ha fet l’home.  
Hi ha diverses modalitats de caça 
tradicional que se segueixen practicant 
entorn dels tords, algunes d’elles 

centenàries com el filat en coll i la caça 
en barraca, es descriuen a continuació 
totes elles:

El filat en coll
És típic i propi dels Illes Balears i 
aprovat per decret en el BOIB núm. 73 de 
18/06/1992.
El mètode tradicional consisteix a 
capturar els tords amb dues canyes de 
més de 6 m, que sostenen una xarxa 
gairebé invisible. Quan els tords es 
dirigeixen segons l’hora del dia, ja sigui 
per menjar, o dormir, el caçador els espera 
en uns passos naturals o preparats entre 
la vegetació amb el filat, que tanca amb 
les dues mans, i embolica l’ocell, que 
queda atrapat sense sofrir cap dany.

La caça amb escopeta i gos
És realment una caça que té molts 
adeptes, amb totes les seves variacions. 
De baixada, al pas, al salt, a la joca, etc., 
tot aprofitant els desplaçaments de 
l’ocell en anar a menjar, beure o dormir 
(joca). 
Les escopetes solen ser superpostes o 
automàtiques. Triarem els xocs segons 
faci vent o no i si és a la baixada (van de 
la muntanya o bosc a l’olivar o horta), un 
xoc més obert fins a 5 estrelles o full. El 
mes corrent és el de 3 estrelles i perdigó del 
8 o 9. Amb una càrrega de 30g, n’hi ha prou. 
És una au tova que cau amb un sol perdigó.
És una presa petita i se solen perdre 
bastant, per tant necessitem un gos 
cobrador. Els bretons, springers spaniel 
o cockers són ideals. Però els bracs 
alemanys o setters també s’ajusten a 
aquests tipus de caça. Cal tenir cura de o 
cremar excessivament els passos , ja que 
els tords escarmenten i poden abandonar 
per sempre la zona. Personalment no 
recomano les pròrrogues mes enllà del 10 
de febrer a Catalunya.
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El “xiulet” és un reclam
autoritzat per poder caçar el 
tord perquè no es tracta d’un 
reclam ni mecànic ni electrònic.

La caça en barraca o parany
La caça en barraca o parany, és una modalitat de caça molt 
antiga. És un tipus de caça amb molta història, de més de 700 
anys. És una cultura, una manera de viure, és una tradició que 
passa de pares a fills, i es practica sobretot a Catalunya, País 
Valencià, Aragó i en algunes zones del sud de França i Itàlia on 
es denomina Paraní. Al voltant del parany, no solament hi ha 
història sinó poesia, literatura, música... i més.

El mètode de captura consisteix en la preparació d’un 
o diversos arbres, preferentment una alzina, garrofera 
u olivera, que amb una poda constant, agafa una forma 
semblant a un castell amb torres almenades, que dominen 
sobre els altres arbres que l’envolten. Per a capturar els 
tords se’ls atreu amb una xiulada o reclam bucal de llautó, 
el paranyer imita el cant del tord, i també amb reclams vius 
de les mateixes espècies. També es feia servir un mussol 
viu per fer el choqueo(*) i al final de la temporada de caça es 
deixava anar. S’utilitzen unes varetes impregnades de vesc 
o visc, que es col·loquen en unes vares de bastó als quals 
se’ls fa una ranura que aguanta les varetes. Antigament tots 

els utensilis que s’utilitzaven en el parany, eren naturals. 
Avui dia tant les varetes com el visc són sintètics, fins i tot 
el mussol, (ja que és una espècie protegida). En la caça en 
barraca, que dura en època de migració post-nupcial i va des 
de primers d’octubre a mitjan novembre, hi participa tota 
la família, que mengen i dormen al parany i es reparteixen 
els tords caçats. El parany passa de generació en generació.
D’una banda el parany, servia per controlar i minimitzar 
la pressió dels tords sobre les oliveres i proporcionava 
carn a les cases per a tot l’hivern, (tord en oli, en tupina, 
etc.) Les famílies que tenien un parany tenien un prestigi. 
El tord sempre ha estat molt benvolgut en la gastronomia: 
“NIL MELIUS TURDO” (res és millor que el tord), escrit per 
Horaci”, “VISCO IGITUR CARPIENTUR” (ells són agafats 
al visc), escrit per Oppien. En uns frescs de Pompeia es pot 
veure com s’agafen tords amb el visc en els arbres.

*Choqueo. Crit d’alarma que fa el tord quan se sent amenaçat. 
És un reclam per agrupar-se i defensar-se.

Problemàtica de la caça en barraca

La caça en barraca està prohibida per la directiva d’ocells 
79/409/CEE, tot i que hi ha diverses interpretacions, si es 
consulta la llei de protecció dels animals. Això ocasiona un 
enfrontament entre caçadors, ecologistes, Medi ambient, 
agents forestals i Seprona.
Per a més informació sobre l’estat actual de la caça en 
barraca contactar amb l’Associació de Paranyers APAVAL 
(www.apaval.com).
A França hi ha una modalitat pareguda a la caça en “Barraca 
o Parany” que tenen regulada i autoritzada i que es fa amb 
vesc. Es denomina la Chasse a la Glu.,i és supervisada per 
la associació ANDCTG. Podeu veure l’enllaç www.chasse-
grives.fr. També la cabane, le trébuchet (caça amb llosa) i le 
tenderie (caça amb llaç a l’arbre).

Utilització de reclams
RESOLUCIÓ MAB/2308/2003, de 22 de juliol, per la qual 
s’aproven les directrius i les instruccions tècniques en 
matèria de caça.

Procediments de caça i reclams

En la pràctica de la caça no s’empren procediments massius 
o no selectius per a la captura o mort de les peces. Es 
respectaran escrupolosament les normes. Prohibicions 
establertes per la normativa vigent referent a reclams, tant 
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vius com mecànics. No es consideren reclams mecànics ni el 
“xiulet” ni el “plec” o similars.

Espècies protegides
La protecció de les espècies és, a dia d’avui, una labor 
totalment supraestatal regulada per diversos convenis 
internacionals. No obstant això, la llista d’espècies 
protegides varia d’uns estats als altres.

Merla (Turdus merula)

Identificació: mesura uns 25 cm. El mascle és un ocell robust 
molt negre, amb el bec i l’anell ocular de color groc-taronja 
intens. La femella és marró fosc uniforme per damunt, més 
pàl·lid per sota, amb el mentó blanquinós clapat i el bec 
marró. El jove és més vermellós i més pigós. El mascle novell 
és negre amb tonalitat marró i amb el bec tirant a negre.

Merla de pit blanc (Turdus torquatos)

Identificació: mesura uns 24 cm. A causa dels contorns 
clars de les plomes, té un aspecte escamós. El mascle té un 
collaret blanc al pit i la femella blanc grisenc, més estret.

Dia de pas
La fi del mes d’octubre de 2004 passarà al record de molts 
afeccionats a la caça del tord. Van ser les jornades que més 
tords han creuat els nostres cels.
Ni els caçadors més vells recorden un pas semblant que 
va durar diversos dies. Des de Grècia fins a Portugal, un 
contingent de milions de tords van creuar des del centre 
d’Europa fins als països banyats pel Mediterrani en una sola 
jornada de viatge.
Totes les estacions bioacústiques de la conca mediterrània 
van començar a detectar senyals migratoris. Els dies 
precedents es va instal·lar a les Illes Açores un anticicló que 

va enviar al Mediterrani abundància de vents de ponent que 
van causar una pujada important de temperatures. 
Al mateix temps, al centre d’Europa es produïa una 
fortíssima borrasca que, des del nord d’Itàlia, s’estenia 
cap a França, Alemanya, els països de l’Est i els mateixos 
Monts Urals a Rússia. Aquesta borrasca va contenir la 
majoria dels tords migrants, en espera de millors condicions 
meteorològiques.
Quan el temps va millorar, en tota la conca mediterrània 
es va detectar el moviment migratori general. 
Normalment el pas es produeix en escalada lenta fins a 
arribar a dies amb una major abundància de migració, la 
qual cosa denominem “el dia de pas”. Jean Claude Ricci, 
doctor del IMPCF France, que estudia i divulga sobre les 
poblacions de tords a Europa i la salut de les quals, ha 
repetit moltes vegades, està en bon estat. En el1r i 2n 
Fòrum sobre caça sostenible en espècies migratòries, 
celebrat per segon any consecutiu es va arribar a la 
conclusió que una mesura que s’havia de prendre de 
manera “global” és la d’ imposar uns contingents de 
captura. (No serveix de res que jo me n’estigui de caçar i 
el meu veí ho ignori.)
Els caçadors podem col·laborar amb els científics, que 
fan els seguiments de les aus migratòries a través 
d’Europa, amb la recuperació d’anelles. Quan abatem 
una au que porta una anella, hem d’enviar-la a la següent 
adreça: ICO (Institut Català d’Ornitologia) Museu de 
Zoologia al Passeig Picasso, s/n, 08003 de Barcelona. 
En un temps prudencial aquest institut contestarà al 
remitent i li donarà les dades de l ’au caçada o trobada en 
el bosc. Amb això demostrarem la nostra col·laboració i 
interès per la fauna que gaudim els caçadors.
El dia 30 de setembre de l ’any 2017, Valls (Tarragona) 
va acollir el 1r Seminari sobre el tord organitzat per la 
Rep. Territ. de Caça de Tarragona. Amb ponències de 
prestigiosos tècnics del IMPCF, la ANDCTG i APAVAL.
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Què és per a tu la caça?
Es un esport que m’apassiona, espero el cap de setmana 
per trencar la rutina diària, gaudir de la natura i sentir el 
cant dels ocells. També és un hobby, una passió, adrenali-
na i trobar-te amb la colla fent companys nous.

Què és el que et va iniciar en el món de la caça?
Jo vivia a pagès i al casar-me me’n vaig anar a viure a la 
ciutat, el marit caçador cada diumenge se n’anava a caçar i 
jo em quedava sola. Com que els meus germans eren caça-
dors jo ja ho portava molt a dins i això va ser el que amb 
va fer decidir.

Quants anys fa que caces? I, si es pot saber, quants anys 
tens?
Des de l ’any 1993 (24 anys) soci núm.54. Tinc 65 anys.

Quina modalitat t’agrada més? Per què?
Els 2 primers anys la caça menor i ara sempre la caça ma-
jor, especialment l ’isard i el cabirol per acostament. Per-
què fas moltes descàrregues d’adrenalina!

Un paratge per caçar?
Estic enamorada de la meva terra natal, Navès, m’encan-
ten els paratges de Taravil i Busa.

Tens gos? Quina raça?
Si, quan anava a la caça menor un pòinter (Laica) i després 
un Tekel (Dic) que fa un any que es va morir i vaig tenir 
un disgust perquè es feia estimar molt, raó per la qual no 
en vull cap més.

Quina arma utilitzes?
Una escopeta Superpuesta Lanber i un rifle Browning 30-
06.

Aprofites la carn de caça?
Abans la repartíem entre la colla, ara la venem. Però sí que 
me’n quedo per fer alguns guisats durant l’any.

Trobes amb facilitat botigues especialitzades en caça?
Si, però és bastant difícil trobar-ne amb roba de dona.

Creus que la llei de caça està actualitzada? Per què?
Haurien que millorar moltes coses.

Quina és la mitjana anual de costos en relació a la caça?
Són bastant alts, però el que surt mes car és anar a caçar 
a les reserves.

Què creus que es pot millorar en el món de la caça?
Facilitar les coses i no posar tants entrebancs, perquè 
de vegades ens sentim perseguits! Cal un canvi d’imatge 
dels caçadors. És molt necessari que entri gent jove.

Com veus el futur de la caça a Catalunya?
Bona, si es practica amb seny, coneixement de les regles 
i no se n’abusa.

Entrevista 
a la caçadora

La frase del director: “ Tinc la sort 
de caçar a la mateixa colla i puc 
assegurar que la Conxita ens cuida 
moltíssim i és una gran caçadora!”
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Alguna anècdota?
El primer cérvol que vaig anar a caçar a Boumort (1996) , 
un de la colla amb va dir que es menjaria el fetge tal qual. 
A primera hora del matí el guarda em diu” tira a aquest” i 
sento que diu “no l ’has pas tocat” , ara esmorzem i després 
ja veurem què fem . El punyeter! Pel fet de ésser una dona 
em va fer patir dues hores i em diu “vine cap aquí”: estava 
a sota el marge mort.

Acaba la frase: “El millor caçador és aquell que…” 
va a caçar per passar-s’ho bé, no només a matar, respecta 
els companys i gaudeix de les tertúlies de la colla. Gràcies 
a la colla i a la Federació de Lleida, perquè en aquells anys 
vaig ser la primera caçadora de la comarca i sempre m’he 
sentit mol estimada!!
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Rastrejant  
la genètica!

Salvador Rovira i Jose Miguel Mora
Amb la caça sempre!

Origen: Alemanya.

Griffon Korthals

El seu creador, un jove caçador Eduard 
Karel korthals, es va centrar a crear un 
gos de mostra polivalent a Holanda al 
començament de l’any 1870. Fill d’un ric 
holandès, Eduard va desenvolupar un 
gran interès per l’art i la ciència de criar 
animals mentre vivia prop de Haarlem, 
a Holanda. El 1873, a l’edat de 22 anys va 
deixar enrere la seva pàtria per poder 
continuar els seus projectes de cria a la 
finca d’un ric príncep anomenat Albret-
cht de Solms-Braunfels, a Alemanya.
Korthals somiava en crear una raça de 
mostra que tingués les millors qualitats 
del setter I el pointer anglès, buscava un 
gos de mostra polivalent que s’adaptés a 
qualsevol joc i a les condicions més ad-
verses, versàtil, amb una gran capacitat 
de porta i una mostra peculiar 
semblant a una lleona intentant capturar 
la seva presa a la sabana. Es va dedicar a 

la criança amb tenacitat i intel·ligència i 
va aconseguir resultats positius indis-
cutibles en un temps rècord que el col·lo-
quen entre els més grans criadors de la 
història. Amb el temps va comprovar que 
no solament hi havien exemplars que 
servien tant per caçar als pantans com 
també en qualsevol terreny, sota tots els 
climes i per a tot tipus de cacera. Això 
el va portar a treballar sobre el griffon 
com a l’auxiliar ideal del caçador pràctic. 
Precisava obtenir un animal més lleuger 
que els continentals d’aquella època, d’ol-
facte molt fi, robust per caçar dos dies se-
guits, sense cansar-se, rústic i resistent al 
fred i la calor i alhora intel·ligent perquè 
es doblegués fàcilment a l’aprenentatge. 
De 1863 a 1876 va comprar vint gossos: 3 
epagneuls, 2 barbets, 7 griffons, 1 braque 
français, 2 kurzhaars, 3 bracs-pointers, 
dels quals només va conservar els del 

seu interès. Va obrir el seu llibre d’orí-
gens el 1889, en el GRIFFON-HUNNES-
TAMMBUAH (GSB) on va inscriure els 
considerats, amb tota justícia, com els 
patriarques de la família Korthals. Van 
ser en total 7 gossos; el primer s’ano-
menava Banco, mascle (G.S.B.2),el se-
gon Héctor, mascle (G.S.B.30), el tercer 
Janus, mascle (G.S.B.33), el quart Satan, 
mascle (G.S.B.67), el cinquè Donna fe-
mella (G.S.B.190), el sisè Junon, feme-
lla (G.S.B.129), el setè Mouche, femella 
(G.S.B.143).
Eduard korthals va morir el 1896. Durant 
un període d’uns 20 anys va fixar les qua-
litats venatòries i fenotípiques del Gri-
ffon Korthals. Avui dia el club més gran 
de criadors és el Club français du Griffon 
d’arrret a poil dur korthal, a França, i és 
considerat el principal club en la federa-
ció cinòfila internacional (FCI).
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Morfologia
Gos d’aspecte rústic, de constitució allargada, anomenada del 
tipus mesomorfo dins de l’espai inscrit en un rectangle, entre 
1’20, 1’30 de màxim. Josep Solaro, mestre de cinotècnia, el defi-
neix com “ el setter anglès dels continentals”, amb una alçada de 
56-60 cm els mascles i 50-55 cm les femelles, amb una tolerància 
de (-1 +2), pesa uns 25 kg, el cap és gran, allargat i el crani ample, 
musell llarg i quadrat, amb celles i barbes pronunciades. Els 
seus ulls són grans i rodons de color marró o ambre, el nas sem-
pre ha de ser de color marró, les orelles mitjanes sense plecs i el 
coll allargat sense papada, el pit és profund, les costelles lleuge-
rament bombades, llom vigorós, espatlles llargues i obliqües, la 
cua horitzontal amb la punta lleugerament aixecada.  

Té els peus rodons, ajustats, i els dits junts, anomenats peus de 
gat; el seu cos està protegit amb dos tipus de pelatge, es veu a 
simple vista un pèl dur, no arrissat ni llanós, sota d’aquest es hi 
té un subpèl fi al tacte, suau i atapeït que el protegeix del fred 
i de les punxes. El seu color és gris acer, gris acer i marró o tot 
marró, no s’admet el color negre. El korthal es caracteritza per 
ser un gran gos de família, extravertit, divertit i amb ganes de 
complaure, amb un caràcter noble. A vegades surten exemplars 
massa tímids i a casa és tranquil i protector del seu entorn, però 
aquesta tranquil·litat desapareix quan se li posa el collar per 
sortir al camp; llavors tota aquesta tranquil·litat es transforma 
en passió, la genètica del gran gos caçador li surt per tots el cos-
tats i l’únic objectiu que té és caçar. El seu galop és diferent al 

dels altres gossos continentals, és elàstic glissant com diuen els 
francesos, camina i corre com un felí. És molt apreciat per les 
seves habilitats en tota mena de terrenys en les condicions més 
dures i
admirat pel seu excel·lent olfacte. Actualment a França i la res-
ta d’Europa s’utilitza per a la cacera menor, faisà, tot tipus de 
perdius, galls fers, guatlles, llebres, conills, ànecs, especialment 
per caçar la becada i becacines. Han demostrat en les proves de 
camp a la cacera salvatge que són gossos ràpids amb harmonia 
i mostren un equilibri perfecte de velocitat i olfacte. A França 
han guanyat i guanyen molts campionats i proves davant de 
les diferents races de continentals. El 2015 al nostre país es van 
proclamar campions de primavera, campions d’Espanya i van 
ser seleccionats per als campionats d’ Europa. Tot això és degut 
a la constància i el treball ben fet d’alguns professionals.

Conclusions
Quan un caçador adquireix un korthal és fidel a la raça de per 
vida. La seva mirada és tan humana que et fa la sensació que 
et parla.

Nota
Tant astut com intel·ligent, estem davant d’una raça tan forta 
com feble de cor, nascuda per i per a la cacera. Considerat un 
atleta de fons, és resistent, infatigable, poderós i valent. Amb 
menys nombre de peces, més necessitats de gossos rústics i efi-
caços, sinònim de Griffon Korthals.

L’entrevista del mes
Jose Miguel Mora Cabanillas, 34 anys
De 42 anys, fill de Mataró (Barcelona), casat, amb dos fills, establert a Sils des 
de fa 16 anys. Fill de família caçadora. Avi, besavi, oncles i pare han compartit 
aquesta afició. El seu pare ha estat el seu millor amic i company de cacera i una 
de les seves penes és no poder continuar compartint amb ell aquesta activitat 
per circumstàncies de la vida. 
El senyor Mora va adquirir del seu progenitor la passió pels gossos i la cacera i 
és de l’opinió que “un caçador no es fa, sinó que se’n neix”. Jose Miguel té exem-
plars de la raça Griffon korthals des de fa 7 anys. El primer va ser una femella 
que va comprar a Lugo, seguidament ha anat ampliant i comprant korthals de 
línies de competició per caçar la becada a Sils i a Vidreres (Girona). A la seva 
pàgina web http://griffonkorthalsdemora.com/ trobareu informació sobre 
aquesta magnífica raça de gossos.

Per què un gos de raça i no un de creuat?
Com la majoria de caçadors, he tingut gossos creuats que han estat 
bons caçadors, però les camades solen ser desiguals, amb individus 
completament diferents dels seus germans i pares, per la qual cosa 
no se’n pot fer un seguiment ni conservar una línia. Arriba un mo-
ment a la vida que vols alguna cosa més, a part de tenir un gos apas-
sionat per la cacera, que sigui morfològicament perfecte, dins de la 
raça. Vols poder tenir la teva pròpia línia i mantenir-la, saber que la 
criança no és fàcil, fer la feina ben feta des del principi, amb bones 
montes, intentant millorar el present i respectant les consanguini-
tats, provar els cadells i observar les qualitats naturals de cada indi-
vidu, veure els resultats d’una feina ben feta i millorar la raça. En el 
meu cas he triat els GRIFFON KORTHALS, perquè és una raça molt 
polivalent, és la continental més felina, per la qual cosa a França li 

diuen gos gat. La seva activitat principal és la cacera menor. La ma-
joria de caçadors els fan servir per caçar la becada, que juntament 
amb els GRIFFONS són la meva passió.

Com vas conèixer aquesta raça?
A la meva família som tots caçadors i a casa sempre hem tingut 
gossos tant de ploma com de pèl. Em vaig cansar de tenir diferents 
gossos per sortir de cacera i vaig començar a buscar
aquella raça de gossos polivalent que no els afectés les inclemències 
del temps, les bardisses, els eriçons… que res fos un impediment per 
gaudir d’un dia de cacera. Recordaré sempre la mirada d’un gos. 
Tenia 13 anys i havia anat amb el meu pare al camp de tir, recordo 
haver vist un gos molt pelut amb celles i barbes; sabia que no es trac-
tava d’un Drathar, buscant a la meva col·lecció de revistes Perros 
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de caza, el vaig trobar. GRIFFON KORTHALS, quina alegria! Vaig 
investigar i vaig trobar un criador; d’aquesta manera vaig adquirir 
el meu primer exemplar, una femella que em va donar moltes satis-
faccions.

Per què has triat el Griffon Korthals?
Vaig escollir aquesta raça perquè buscava un gos tot terreny, poliva-
lent, amb olfacte notable, bones mostres, bons cobradors, amb qui 
poder anar a caçar per tot tipus de terrenys i climatologies.

Descriu la manera que tenen de caçar.
Són gossos que cacen per al caçador, amb mostres fermes i guies fe-
lines, cobren molt bé, són aptes per caçar en zones pantanoses, es 
fiquen als canyissos més atapeïts i aixequen els ànecs que s’hi ama-
guen. Es fiquen a les aigües fredes de l’hivern i cobren l’ànec abatut, 
mostren i guien el calent d’un faisà o perdiu que li va per davant. 
Són obedients i no trenquen la mostra fins l’arribada del conduc-
tor. Avui dia, segons els interessos del caçador , trobarem diferents 
línies; podem trobar gossos amb més recorregut, els quals es fan 
servir per caçar la becada. En general l’estil de caçar dels Griffons 
Korthals és de moviments constants i enèrgics, amb una rapidesa 
moderada i d’acord amb els terrenys on treballa, el caracteritza el 
seu galop oscil·lant, amb un moviment peculiar del cap, anomenat 
martell, la seva aproximació a les preses és de manera felina, amb 
inclinacions rasants i mostres mig tombades, cosa que el fan molt 
espectacular.

Com milloraries la genètica dels teus gossos?
Penso que mai es deixa de millorar una raça. Actualment tinc el que 
sempre he desitjat, Griffons Korthals amb molta independència, 
constants i amb mentalitat de caçar més lluny del normal, sense 
perdre el contacte amb el caçador. M’agrada estar al dia dels resul-
tats en les proves de camp, campionats de becada que es duen a ter-
me a França, on l’interès per la raça és major, i saber d’aquells exem-
plars punters que destaquen sobre els altres per tal de tenir-los en 
compte a l’hora de fer una muntada amb les meves femelles.

A quina edat inicies els cadells?
Quan tinc cadells els dedico tot el temps lliure possible des que 
neixen, a partir dels tres mesos tenen el primer contacte amb el 
camp i els deixo anar coloms. Als quatre mesos els sembro alguna 
guatlla per separat i observo l’instint de mostra de cada cadell, tam-
bé a casa faig que cobrin a la mà. I per acostumar-los als sorolls forts, 
a l’hora del menjar, agafo el perol de ferro i colpejo amb un pal, o bé 
pico de mans i de mica en mica ho van associant i s’hi habituen. Per 
altra banda, surto al carrer amb el cadell lligat i així s’acostuma a la 
corretja, als sorolls dels cotxes i les motos, a la gent... és tan impor-
tant la socialització del cadell el primer any de vida tant com treure’l 
molt al camp.

Com ha a de ser el teu equip de gossos preferit?
Ostres! Bona pregunta per somiar una mica. Per a mi, el gos ideal 
per caçar la becada ha de tenir, des de què és cadell, qualitat natural; 
no parlo de la passió del gos perquè hem de saber que tots el gossos 
de cacera han de tenir passió. Quan em refereixo a la qualitat na-
tural del gos parlo d’intel·ligència, independència, resistència física, 
potència olfactiva, mostra ferma i cobrar sense problemes.
L’equip perfecte són dos gossos equilibrats que reuneixin les carac-
terístiques anomenades abans, que siguin dos individus punters, 
independents, sense rivaltats ni competències, amb bones mostres, 
bons patrons. Per tenir això, s’ha de perdre molt de temps i els gos-

sos han de viure moltes experiències amb la becada i el seu entorn.

Creus que han d’anar lligades la morfologia i la qualitat de caça del 
gos?
Sí, és clar, estem parlant de gossos de raça i el treball ben fet és poder 
tenir un gos que reuneixi les característiques principals de la raça 
i que tingui molta qualitat natural per poder exercir l’esport de la 
cacera. Personalment no vaig a cap concurs de bellesa, però sé que a 
França a tots els gossos que competeixen els exigeixen presentar-se 
a proves de bellesa, això és molt important per a la millora de la raça, 
no parlo només dels Griffon Korthals, sinó en general de totes les 
races.

Digues defectes i virtuts de la raça.
L’únic inconvenient que els trobo és quan surto a passejar al camp 
durant l’època estival perquè solen venir plens d’herbes enganxa-
des al pèl, així que quan arribo a casa em toca pentinar-los una mica. 
La resta són tot virtuts.

Ets d’alguna associació, club, federació… En què et beneficia?
Mai m’ho he plantejat. Ara de moment el que tinc m’ha costat molt 
de temps de dedicació i diners de la meva butxaca. Seria interessant 
que més gent pogués conèixer aquesta raça i amb el temps puguem 
reunir els requisits per fundar el Club Griffon Korthals al nostre 
país. És una llàstima que per falta d’informació no es conegui més la 
raça i la comparin amb altres amb les quals no tenen res a veure per-
què són de morfologia molt diferent. Estic agraït per haver tingut 
aquesta oportunitat i poder posar el meu granet de sorra en parlar i 
escriure sobre aquesta magnífica raça de gossos tan poc coneguda 
al nostre país.

Si haguessis de triar una altra raça, quina seria i per què?
He tingut l’oportunitat de caçar amb altres races com la majoria 
de gent, però la manera com jo ho entenc, sortir als boscos medite-
rranis a la cerca de la becada, no tinc cap dubte que el gos que m’ha 
d’acompanyar en les meves jornades de cacera ha de ser un Griffon 
Korthals.
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L’Esbarzer

Caçadors i respecte entre
generacions = envelliment actiu
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L’any 2012 va ser l’any de “l’Envelliment actiu” segons la CEE. El 
vàrem viure en plena crisi econòmica, sense gaires esdeveniments 
ni activitats relacionades… no vàrem veure cap acció per part d’ins-
titucions esportives i menys de les federacions, per cert, de la nos-
tra i la seva “bateria” de provincials i departaments. Es va perdre 
una bona oportunitat per potenciar i donar a conèixer un dels co-
dis sagrats entre caçadors. El respecte pels més grans, per aquells 
de la societat i/o colla que porten més anys caçant entre nosaltres.
Del poc relleu generacional amb els pocs joves que van a caçar, ja 
en parlarem un altre dia. Ara ens ocupen aquells que jubilats, labo-
ralment parlant, viuen cada dia la cacera i l’esperen ajudant amb 
la seva experiència de domini del terreny, carències de pas, trobar 
rastres… Un envelliment actiu en entorns rurals habitualment 
subestimat per tots els sociòlegs, psicòlegs i tot allò que vulgueu 
definir com a experts en envelliment.
Ja sabeu que tota coincidència amb noms i llocs és casual. Sí que 
m’acullo a fets viscuts reals, que de ben segur haureu viscut també.
Trucada entre el millor amic d’un veterà caçador i el president de 
la societat:
Caçador: “Miquel…a en Bac no li han renovat el permís d’armes. 
M’ha trucat la seva dona i és ben enfonsat…ja es veia a venir que 
no superaria la revisió mèdica. Què fem?”
President: “Què em dius?... Ara Pla… porta tota la vida caçant amb 
nosaltres… ja el fet d’haver de plegar de gosser i anar a parada el va 
tocar molt… ara deixar de caçar del tot, li serà un daltabaix. Si demà 
va a fer la partida al bar, faré per parlar amb ell.”
Caçador: “I si li proposes d’anar entre setmana amb en Valls i l’Ar-
cadi a buscar rastres?”
President: “Ajudar a les gosseres de la colla també li agradarà… ep!… 
ja veurem com s’ho agafa… ell de matinar i ajudar a carregar gossos 
i posar collars, ja en sap”

Us sona? De ben segur que n’heu viscudes de similars i de tots 
colors. La caça és al meu entendre una de les modalitats de més 
cohesió generacional i amb això ja hi va implícit el respecte pels 
més grans. Antropològicament parlant hi ha moltes evidències del 
paper del “vell caçador”, del més expert, del que més va aportar al 
grup que ara lidera en el moment que érem novells. La caça ens 
ajuda sempre a cercar i aprendre més, adaptar-nos a l’entorn on ca-
cem, però sense la veu experta i les aportacions dels més grans, la 
cosa es pot complicar. Conec colles en què els més grans preparen 
el foc als locals socials, casetes o punts de trobada abans d’arribar 
la resta de caçadors; altres escorxen els animals abatuts, fan bullir 
aigua per pelar els porcs, van entre setmana a parlar amb els page-
sos afectats per danys, recuperen aquell gos que no hi ha manera 
d’agafar un cop perdut després de la cacera, tramiten papers dels 
presidents de les societats, treuen les senyalitzacions de batuda, 
duen gossos al veterinari, etc, etc.

Segur que em deixo un munt d’activitats vinculades a la caça d’al-
tres modalitats. Però em sabríeu dir activitats socials i culturals 
amb tantes opcions per a la gent gran en entorns rurals? En molts 
d’aquests llocs els grans sols tenen l’opció del bar i el casal d’avis, 
cosa que evidencia una greu despoblació dels llocs on van néixer.
Aquests bars-restaurants són llocs de trobada de molts caçadors i 
colles, que faciliten un entorn de debat, “repetició de la jugada”, de 
la cacera de l’altre dia, i on en una taula fent la “partida” es debat 
on hi ha rastres i on podem engegar gossos el proper dia. On els 
records d’aquell vell caçador, que al meu entendre sense permís 
d’armes és igual de caçador, surten a flor de pell després d’anys i 
anys vivint la caça al terreny estimat, al de tota la vida on temps 
enrere ja s’hi caçava i també escoltaven el pare, l’avi, com a caçador 
veterà expert allà.

L’envelliment actiu és demostrat que és terapèutic per a la persona 
en tots els aspectes. És un honor disposar d’aquest espai per haver 
redactat el primer article que recull aquest envelliment vinculat 
a la caça. I el voldria dedicar a tots aquells caçadors veterans que 
cada dia ens ajuden als més joves, que sense ells tindríem més fei-
na i problemes. També va per tots aquells que ja no estan entre 
nosaltres. Per llei de vida, qui no ha assistit a un emotiu adéu a un 
caçador veterà on la colla, la seva colla, li ha fet companyia i segui-
ment fins a l’últim moment?
Federatius, polítics, metges del CAP, sociòlegs, experts en envelli-
ment… la caça té coses molt molt bones. Fer-ne explicació i difu-
sió és clau per a nosaltres perquè poques activitats recullen tant 
de respecte per als grans davant d’una societat occidental que va 
envellint i envellint generació rere generació. Les dades demogrà-
fiques d’envelliment en fan recull i caldrà cercar més bona gestió 
per promoure un envelliment actiu de qualitat. Els caçadors… ja ho 
fem de sempre! B.P.
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L’art de rastrejar
Per José Ignacio Cenizo
Associació RASTREJADORS
(667.000.040)

Picar pedra...
Existeix entre els caçadors de caça 
major, potser perquè bastants es van 
endinsar en aquestes modalitats des-
prés de l’ensorrament de la menor, una 
marcada falta de formació. Amb com-
prar un fusell i pagar el vedat, excepte 
honroses excepcions no n’hi ha prou.
Tot i que la tendència sembla que va 
canviant, encara són pocs els caçadors 
que duen a terme les següents accions 
utilitzades per caçadors centreeuro-
peus:

Coneixen la seva arma i li procuren 
un manteniment adequat
Tots sabem que hi ha fusells que es 
duen a netejar, amb sort, un cop l’any, o 
cada dos anys a l’armeria. Tots sabem 
que existeixen marques d’armes que 
no solen fallar per molt trets que es 
tirin encara que estiguin brutíssimes, 
i que únicament es netegen quan real-
ment no funcionen. 
Escassos són els que comproven abans 
de cada sortida al camp els cargols de 
les bases i les anelles, o el centrat del 
visor després d’una caiguda (Recordeu 

que després de fallar l’animal, ja és 
tard per comprovar-ho).
Normalment quan s’adquireix un 
equip nou o de segona mà, l’armer el 
centra i l’entrega amb plena garantia, 

però després, poquíssims practiquen 
tir amb la seva arma per assegu-
rar-centrats, alineacions i agrupacions 
i menys encara ho fan de manera pe-
riòdica.
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1 Assenyalar amb una pedra o un tros de paper on es tro-
bava l’animal, i també la posició del caçador quan es va efec-
tuar el tret.

2 Saber què cercar. Solem centrar-nos en el color vermell 
de la sang i no n’hi ha prou. El color blanc dels ossos o greix, 
el color marró dels pèls, el verd del contingut estomacal so-
len passar desapercebuts, ja que estem obsessionats per tro-
bar color vermell, i la vista humana és selectiva. Molts ens 
sorprendríem de la quantitat d’indicis que es troben després 
d’”educar” la nostra cerca a aquestes premisses.

3 Una vegada que s’han trobat aquests indicis, cal prote-
gir-los (NO els agafarem, és important que es quedin allà. Sí 
que podem protegir-los cobrint-los amb una pedra i marcant 
el lloc, per exemple).

4 Seguirem el possible rastre de sang en silenci, avançant 
en paral·lel sense trepitjar-lo i si recorreguts un centenar de 
metres no hem trobat l’animal, i sobretot si els indicis dismi-
nueixen, marcarem l’última sang o indici i ens procurarem 
l’ajuda d’un gos de sang.

5 Abans de trucar, repassarem mentalment els fets inten-
tant recordar quina reacció va provocar el tret: va encongir 
una pota?, va saltar cap endavant encabritant?, va caure des-
plomat per recuperar-se al poc i sortir fugint?...). És impor-
tant reconstruir els fets.

6 Després, ordenarem la informació següent: 
- Espècie
- Distància de tir
- Posició de la peça (de front, travessada, de cul)
- Velocitat de la peça (trot, galop)
- Calibre i punta utilitzada(dura o tova)
- On va apuntar i on es creu que va tocar.

7 I per acabar, farem gestions amb el president de l’APC 
i aconseguirem autorització (millor si és escrita) i concreta-
rem quina persona acompanyarà l’equip de rastreig.
Com a regla general, la recerca sense mètode (persones tre-
pitjant i escampant els rastres) no ajuda a un desenllaç feliç, 
així com tampoc els gossos que no han estat ensinistrats per 
seguir rastres freds. Procurarem embrutar el rastre tan poc 
com es pugui.

Tot això es tradueix en errors, i el que és pitjor, en animals 
ferits o morts i mai recuperats!

Respecte a l’etica de la caça
Comprovem cada tret fallit per assegurar-nos que va ser 
errat, o que per contra es va encertar l’animal. Això s’acon-
segueix anant al lloc on estava la peça de caça en el mo-
ment del tret (sempre després d’acabar la batuda i amb el 
permís del cap de colla).

S’hauria de comprovar cada tret fallit. Això també hauria 
de ser preocupació dels caps de colla i dels postors de les lí-
nies: qui ha disparat? Quants tirs? A quin animal? Resultat 
de cada un dels trets. S’ha anat a comprovar-ho? NO. Doncs 
s’hi ha d’anar!
Un animal de caça major és un recurs natural que certament 
té un valor, i el fet de comprar l’opció de caçar-lo i fer-nos 
amb ell, no justifica el menyspreu. Cal buscar-ho per tots els 
mitjans i amb tot l’afany. Aquesta expressió “per tots els mi-

tjans” en caça major pot implicar demanar l’ajuda d’altres 
caçadors especialitzats en aquestes tasques.
Aquests dos punts han de ser insistentment repetits. Cal 
fer les coses bé, i més estant immersos en una societat ur-
banita que no troba justificació a la nostra activitat. No 
els donem més raons. És possible ser MILLOR caçador. 
Som-hi!
Però bé, suposem que hem fet un manteniment adequat 
d’arma i visor, que hem disparat l’animal dins de la dis-
tància que dominem i amb el calibre adequat, i que fins i 
tot ens hem acostat al lloc del tret i hem comprovat que 
efectivament hem tocat l’animal, però aquest s’ha perdut 
en l’espessor del bosc. 
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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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Salut animal

La queratoconjuntivitis
infecciosa al pirineu

La queratoconjuntivitis infecciosa 
(QCI) torna a aparèixer en forma de 
brot al Pirineu Català. Des d’aquesta 
tardor s’estan enregistrant casos greus 
a la reserva nacional de caça de la Cer-
danya, on feia anys que no es detectava. 
En aquest article exposem un resum 
d’aquesta malaltia, com funciona i com 
ha afectat les poblacions d’isards del 
Pirineu. 

Descripció de la malaltia
La queratoconjuntivitis infecciosa és 
una malaltia molt contagiosa que afec-
ta els ulls del bestiar domèstic i d’alguns 
remugants salvatges, com l’isard, el mu-
fló o la cabra salvatge. En les ovelles i ca-
bres domèstiques i en aquests ungulats 
de muntanya la QCI està principalment 
causada pel bacteri Mycoplasma con-
junctivae, que es transmet mitjançant 
el contacte directe entre els animals 

o mitjançant mosques. Aquest bacteri 
envaeix les estructures oculars provo-
cant inflamació, abundant llagrimeig i 
ceguera, generalment reversible, que sol 
durar un parell o tres de setmanes. En 
alguns casos, la infecció pot evolucionar 
cap a la ulceració de la còrnia i la perfo-
ració de l’ull, provocant ceguera perma-
nent i la consegüent mort de l’animal 
per inanició, depredació o per accidents 
traumàtics. 
Tot i que en els remugants domèstics 
té generalment poca transcendència, 
ja que sol consistir en una clínica més 
lleu i fàcil de tractar, en els ungulats de 
muntanya ocasiona extensos brots de 
malaltia que poden arribar a ser greus. 
Aquests brots de QCI es poden estendre 
per diverses poblacions d’isards al llarg 
d’anys i abastar fins a més d’un centenar 
de kilòmetres de massissos muntanyo-
sos en línia recta. Per tant, un mateix 

Xavier Fernández-Aguilar, Jorge Ramón López-Olvera, 
Oscar Cabezón, Roser Velarde, Santiago Lavín.

brot pot afectar diversos països fronte-
rers conforme el front epidèmic es des-
plaça. 
Gran part de la població d’isards es veu 
afectada per la QCI i és altament con-
tagiosa dintre dels grups socials, com 
els grups de femelles amb cabrits. La 
mortalitat és molt variable i depèn de di-
versos factors, però generalment està al 
voltant del 5 i el 15% de la població, tot i 
que localment pot arribar a ser fins a un 
30%. Les poblacions triguen entre tres 
i cinc anys a recuperar-se dels efectes 
dels brots i s’ha descrit una disminució 
de la qualitat dels trofeus en els animals 
que han sofert una epidèmia de joves. 
A part dels grans brots de QCI que de 
tant en tant apareixen, en algunes po-
blacions salvatges la QCI es pot mante-
nir com a casos esporàdics i de manera 
general més lleu. Als Alps aquests brots 
afecten tant a l’isard alpí com a l’ibex. 
En canvi, al Pirineu sobretot ha afectat 
l’isard, i més puntualment el mufló. A 
més, s’han descrit brots de QCI en la ca-
bra salvatge, el mufló de les muntanyes 
rocalloses i en el tar de l’Himàlaia.

Història de la queratoconjuntivitis in-
fecciosa 
La QCI és molt evident quan apareix 
i, per tant, hi ha registres d’aquesta 
malaltia des de fa molts anys a Europa. 
El primer brot documentat data del 1915 
al massís d’Argentera als Alps Italians 
i del 1916 als Alps Bàvars, i es va esten-
dre posteriorment al Tirol. De llavors a 
ençà, nombrosos brots de QCI han anat 
succeint i afectant diferents poblacions 
d’isards, ibex i muflons en tot l’arc Alpí. 
No fou fins el 1980 que va ocórrer el pri-
mer brot de QCI als isards del Pirineu. 
Aquest brot es va originar al Pirineu 
central francès i es va anar estenent a 
l’aragonès fins arribar al català l’any 

Isard pirinenc mascle amb queratoconjuntivitis infecciosa. En aquesta foto es pot apreciar 
l ’envermelliment dels ulls i alopècia infraocular a causa de l ’abundant llagrimeig que oca-
siona la malaltia. Autor: Benoît Dandonneau.
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1981, afectant les poblacions d’isards 
de la Vall d’Aran, la reserva nacional de 
caça de l’Alt Pallars i el parc nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 
fins el 1983. En els anys posteriors, es van 
enregistrar alguns casos o brots més pe-
tits en les mateixes zones fins el 1990, 
quan aparegueren de nou brots de QCI 
importants a l’Alta Ribagorça i el parc 
nacional. El 1991 la QCI arriba per pri-
mer cop a la reserva nacional de caça del 
Cadí-Moixeró i el 1995 a la reserva nacio-
nal de caça de Freser-Setcases. A partir 
de llavors, l’aparició de QCI en les reser-
ves nacionals de caça i el parc nacional 
s’ha anat manifestant en forma de brots 
més lleus i locals, afectant només alguns 
massissos o ocasionant casos aïllats. Cal 
esmentar que, del 2006 al 2008, va sorgir 
un brot de QCI molt important que va 
afectar pràcticament la totalitat de les 
poblacions d’isards del Pirineu central, 
tant francès com aragonès. 
En els isards de les muntanyes cantà-
briques s’han descrit alguns casos de 
malaltia ocular el 1979, però cap brot im-
portant de QCI. 

Entenent el funcionament de la quera-
toconjuntivitis infecciosa al Pirineu
En els últims anys, des del Servei 
d’Ecopatologia de la Fauna Salvatge, 
juntament amb el CRESA-IRTA i la Ge-
neralitat de Catalunya, hem estudiat 
la dinàmica de la QCI a les reserves na-
cionals de caça de Catalunya i la Vall 
d’Aran. Aquests estudis van sorgir de 
la manca de coneixement sobre l’epide-
miologia d’aquesta malaltia i de les sos-
pites sobre el possible paper de reservo-

ri dels ramats d’ovelles domèstiques per a l’isard, que és més 
susceptible a la malaltia. 
Aquests estudis s’han dut a terme del 2009 al 2015, fent un 
seguiment del bacteri que causa la malaltia a les diferents 
espècies cinegètiques d’ungulats del Pirineu i en els ramats 
d’ovelles que comparteixen els prats alpins durant el perío-
de de pastura estival. Efectivament, el bacteri es va detectar 
pràcticament en la totalitat dels ramats d’ovelles mostrejats 
i generalment sense provocar problemes oculars. Per tant, la 
presència de Mycoplasma conjunctivae en el ramat passa des-
apercebuda pel ramader. 
Respecte als ungulats salvatges, la situació en relació a la QCI 
va ser més diversa en funció de la zona. Es va detectar el bac-
teri en isards amb QCI de les reserves nacionals de caça de 
l’Alt Pallars i Freser-Setcases, Vall d’Aran, i puntualment en 
muflons de Freser-Setcases. Mentre que a Freser-Setcases el 
bacteri es va detectar en casos aïllats de QCI de manera con-
tinuada, a l’Alt Pallars i Vall d’Aran es van registrar diferents 
brots de QCI que van afectar alguns massissos concrets i que 

Femella d’ isard Pirinenc amb ceguera total per la queratoconjunti-
vitis infecciosa. Foto: Etienne Florence.

Diferents gradacions de lesions oculars observades durant els últims anys a les reserves 
nacionals de caça de Catalunya i Vall d ’Aran. Aquestes poden anar des de lleugera inflama-
ció i llagrimeig (A), moderada opacitat corneal (B), fins a la protrusió de la còrnia (C) o la 
perforació ocular (D, E). A l ’última foto es pot observar un procés de recuperació, amb els 
ulls normals i alopècia infraocular indicativa d’haver tingut abundant llagrimeig previ. 
Fotos: SEFaS i Cos d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya.

Salut animal | La queratoconjuntivitis infecciosa al pirineu
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Alguns isards poden perdre un dels dos ulls 
degut a la QCI i superar igualment la malal-
tia. En la foto un mascle caçat al Pallars 
amb un sol ull. Foto: Jaume Montané. 

A vegades la QCI es fa evident sobretot pel comportament dels animals afectats. En la foto dos isards amb QCI a l ’Alt Pallars (2015), un 
d’ells amb llagrimeig i l ’altre amb opacitat dels ulls més evident. Autor: Jordi Visent.

es van resoldre en poc temps. Sorpre-
nentment, ambdós situacions van estar 
ocasionades pel manteniment de grups 
de M. conjunctivae concrets, específics 
de cada zona (entenent Alt Pallars i Vall 
d’Aran com a una sola unitat), que van 
persistir al llarg de la durada de l’estudi 
i que no tenen relació amb els bacteris 
trobats en els ramats d’ovelles. Per tant, 
tot i que les ovelles han pogut tenir un 
paper històric important en la introduc-
ció de Mycoplasma conjunctivae a les 
poblacions d’isards del Pirineu, aquest 
bacteri es pot mantenir en aquestes 

poblacions durant llargs períodes de 
temps de manera independent. 

Per què apareixen brots i com s’hauria 
d’actuar?
L’aparició de brots de QCI en una vall 
o massís concret sol ser esporàdica i es 
pot donar per diferents motius. Tant 
pot ser per la transmissió des d’altres 
poblacions reservori (en cas del Pirineu 
cal destacar els ramats d’ovelles do-
mèstiques), com per l’aparició de muta-
cions que fan més virulentes les soques 
ja circulants, com per l’arribada d’unt 
front epidèmic originat en altres zones 
llunyanes de la cadena muntanyosa. 
En qualsevol cas, l’abatiment d’animals 
malalts no està recomanat de manera 
general. Això és degut al fet que la majo-
ria dels animals solen recuperar-se de la 
malaltia (recordem que la mortalitat no 
és especialment alta) i, pel fet de ser una 
malaltia molt contagiosa, aquesta pràc-
tica tindrà poca incidència en l’evolució 
del brot i molta en la mortalitat total. 
No obstant això, l’abatiment d’animals 
greument afectats, irrecuperables, està 
indicat amb una finalitat de benestar 
animal.
El més recomanable quan passa un brot 
de QCI és limitar les pertorbacions de 
les poblacions afectades, com el turis-
me o la caça. Els animals afectats poden 
patir un gran estrès que es pot veure 
agreujat per molèsties humanes, però 
sobretot, l’intent de fugida d’animals 

cecs pot ocasionar accidents fatals a la 
muntanya. La història de la queratocon-
juntivitis infecciosa ens indica que molt 
probablement les poblacions d’isards 
del Pirineu hauran de conviure amb 
aquesta malaltia. També hem de ser 
conscients que per molt que sembli que 
la QCI ha deixat de ser important, aques-
ta malaltia té una gran capacitat de ge-
nerar brots importants cada cert temps. 
Per tant, és fonamental fer un bon se-
guiment y gestió quan aquests brots 
passen, avaluar el seu impacte en les po-
blacions y aprofundir en el coneixement 
que tenim d’aquesta malaltia. Tot plegat 
ens ajudarà a fer una millor gestió de les 
poblacions d’ungulats cinegètics afecta-
des per aquesta malaltia.

Agraïments
Els estudis esmentats en aquest article 
s’han dut a terme dins del marc del se-
guiment sanitari de la fauna salvatge 
a Catalunya i han estat subvencionats 
parcialment per la Subdirecció General 
d’Activitats Cinegètiques i Pesca Conti-
nental del Departament d’Agrigultura, 
Ramaderia i Alimentació de la Generali-
tat de Catalunya, i pel Ministeri d’Econo-
mia i Competitivitat Espanyol (CGL2009 
- 11631). Agraïm al Cos d’Agents Rurals, 
guardes i directors de les reserves na-
cionals de caça per la seva participació. 
Per últim, agrair a particulars que des-
interessadament han compartit els seus 
documents i informació. 
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Pel corriol
Per Mariola Rafart
Caçadora al natural

Un gos obedient i amb una mostra fixa
En un matí gèlid de novembre el meu 
company inseparable de jornades de caça 
em dona la benvinguda saltant-me sobre 
i cridant com un boig. El carrego al cotxe 
i ens dirigim cap a aquells camps on l’any 
passat les perdius ens van jugar alguna 
mala passada.
Aparco el cotxe, agafo l’escopeta, la ja-
queta… i de sobte em quedo immòbil ob-
servant aquell paisatge; el sol deixa veure 
com la humitat de la gelada es va evapo-
rant de mica en mica, els camps estan 
radiants… ara només ens cal esforç, cons-
tància, paciència i una mica de sort per 
poder completar aquesta jornada.

- Som-hi, Go!

Comencem a resseguir els marges 
d’aquells grans camps que tenim davant, 

en Go els va teixint a dreta i esquerra, 
amunt i avall, no ens deixem res per mi-
rar. 
De sobte comença a sentir fressa, toca 
alguna cosa, els meus ulls observen en-
davant, tant com allarga la vista, però de 
moment no veig res. 
Davant nostre ens queda un camp més 
elevat i per accedir-hi haurem de pujar un 
marge.

- Shhh, Go. –Són les meves úniques parau-
les abans de sortir al camp. 

En Go sap perfectament que no pot 
avançar-se quan li faig això, així que co-
mença a caminar quasi de puntetes i els 
dos sortim alhora a poc a poc. Un cop 
dalt es queda immòbil, en mostra, li toco 
el cap perquè avanci una mica més, faig 

que s’aturi amb la mà... miro endavant i 
veig el tan desitjat ramat de perdius que 
està començant aixecar el vol. 
El cor s’accelera, l’adrenalina puja al 
màxim, però jo ara no li puc fallar; em 
recolzo l’escopeta, l’encaro i pam!, pam!... 
dues perdius a terra. La resta segueixen 
volant camps avall. 
Ara dono l’ordre al gos que es mogui i que 
acabi la seva feina. 
La jornada acaba radiant i estic orgu-
llosa del treball que fa el meu gos. Val la 
pena tenir un gos ben ensenyat. 

Us he explicat aquesta vivència perquè us 
doneu compte de la importància que té po-
der caçar amb un gos obedient i amb una 
mostra fixa.  Segurament si hagués sigut 
un gos sense molta obediència i amb mos-
tra no fixada, hagués entrat ràpid al marge, 
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sense que jo tingués temps suficient per pujar i poder tirar i les per-
dius haguessin arrencat a volar molt abans.
En Go és el gos amb el qual participo en les competicions de caça. És 
un gos polivalent que sap perfectament quan estem caçant, entre-
nant o competint, però per mi poder caçar amb el mateix gos que a 
l’estiu és una gran satisfacció, a més de tenir diversos avantatges, 
com ara que em cregui amb un sol gest o una sola paraula i que ens 
coneguem a la perfecció.
Però tot això només s’aconsegueix a base de moltes hores de feina.
Tingueu en compte que abans de començar el treball d’ensinistra-
ment cal mentalitzar-se que seran moltes hores de treball, caldrà 
tenir paciència, constància, motivació d’un mateix i saber-ho trans-
metre al gos; treballar sempre en positiu i sobretot coneixement del 
tema i de la utilització de les eines d’ensinistrament. 
Dos aspectes molt importants abans de començar amb el treball 
propi d’ensinistrament són: 

Tenir un gos de caça amb bones qualitats naturals
És a dir, un gos que sàpiga trobar, marcar, parar, cobrar i portar. 
Com sabem si té totes aquestes qualitats naturals? 
Senzillament a través de l’observació; el traiem al camp i valorem 
com es desenvolupa davant un cap de caça, i si no és època de caça 
podem anar a un vedat intensiu i fer la prova per exemple amb 
guatlles. Si no compleix amb tots els requisits innats o naturals, 
no ens hem de capficar, amb l’ensinistrament podem aconseguir 
millorar-ho. 

Fer un rastreig psicològic de l’animal (caràcter i/o fortalesa)
Sé que a alguns us sonarà una mica estrany això, però no ens po-
dem posar a treballar sobre un gos sense saber si és un gos molt 
submís, amb molt de caràcter, amb ràbia... 
Us posaré un exemple: si ens posem a treballar de la mateixa ma-
nera amb un gos que té un caràcter fort o amb un de molt submís, 
segurament el submís l’acabarem espatllant. A què em refereixo 
amb això “d’espatllant”? Mot senzill; podem aconseguir que aquell 
gos no ens vulgui caçar, que li hagi agafat por o que ens en tingui a 
nosaltres. 
Per conèixer el caràcter del gos i la seva manera de desenvolupar-se 

només cal que compartim amb ell moltes hores, ja sigui a casa, do-
nant-li menjar, caçant...
Una vegada tinguem un gos amb qualitats naturals i en coneguem 
el perfil temperamental, ens hi podrem posar a treballar. 
Hi ha moltes metodologies de treball en el món de l’ensinistrament 
del gos de caça però jo us en faré senzillament un petit resum, ja 
que només vull parlar d’un aspecte; la mostra fixa.

Obediència bàsica
Aquest pas és el primer que hem de portar a terme i ha de ser cons-
tant, de poca durada i fer-lo en una zona tranquil•la sense distrac-
cions que ens podrien fer perdre la concentració del gos.
Es basa en practicar exercicis bàsics, com ara fer-lo estar quiet, fer-
lo venir, fer-lo caminar al costat, llençar-li un objecte, fer-li portar...
Amb uns 5-10 minuts diaris n’hi ha suficient. 

Com més sessions anem fent d’aquesta obediència aconseguirem 
primer de tot que el gos ens faci molt més cas, que sigui més educat i 
que tinguem una base assolida per començar a treballar en l’aspec-
te que li volem reforçar.  
Aquests exercicis poden anar acompanyats de premis, per exem-
ple, si ha fet una bona sessió el podem premiar amb alguna cosa 
de menjar que li agradi o una carícia acompanyada d’un “molt bé!”. 
Sempre tancarem les sessions en positiu.
Fixeu-vos que jo senzillament reforçant el meu gos amb les obe-
diències de “vine!” i “quiet!” puc aconseguir ja un gran pas en la mos-
tra fixa.  Ara, però, ve la part complicada.  

Amb 5 o 10 minuts diaris 
de dedicació a l’obediència 
bàsica en tenim prou per a 
obtenir bons resultats
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Treball de la mostra al camp 
Podríem tenir ja un gos que ens fos molt obedient a les or-
dres de “vine” i “quiet” però que un cop fóssim al camp, amb 
distraccions, amb peces de caça salvatge, amb altres gos-
sos... no ens funcionés i se’ns mogués. 
Aquí ve quan hem d’aplicar altres mètodes i/o fer servir 
instruments d’ensinistrament. 
En el meu cas, en Go em creia amb les ordres que he descrit 
a dalt, però un cop al camp, amb la peça sembrada, quan 
veia que jo m’hi volia apropar, es movia i hi entrava direc-
te, cosa que provocava que la peça marxés o que en cas de 
competir ens traguessin puntuació i a vegades fins i tot la 
impossibilitat de poder tirar. Així és com jo primer de tot 
vaig voler reforçar la part de confiança i tranquil•litat d’ell 
cap a mi per aconseguir que em deixés arribar a la peça. 
Penseu que a Sant Hubert jo he d’anar fins on hi ha la per-

diu sembrada i amb el peu fer-la moure per aconseguir així 
que agafi el vol i jo pugui disparar; per tant, en comptes 
d’anar directe i ràpid a la peça, primer de tot l’acariciava 
pel cap, m’anava separant d’ell a poc a poc i sempre dins 
el seu camp de visió perquè em pogués anar veient en tot 
moment i també pogués tenir localitzada la peça; aleshores 
m’apropava fins la perdiu i movia les mates o la palla on 
estava sembrada.

Amb el fet de moure la zona on ell tenia localitzada la per-
diu, molts cops també provocava el seu moviment i per 
tant el trencament de la mostra fixa; és per això que des-
prés vaig aplicar el meu cop de veu rotund i clar: NO!
Amb aquesta ordre algunes vegades es quedava fixat. D’al-
tres no. En els casos que no es quedava fixat jo agafa en Go i 
el tornava a posar al lloc on estava situat inicialment acom-
panyat per un cop de veu: AQUI! Així fins que realment jo 
pogués acabar la meva feina. 
Si en Go encara amb tot això no complia amb l’objectiu que 
jo volia, aplicava el mètode d’anar acompanyada per una 
altra persona, que fes els moviments d’aixecar la peça, i jo 
em col•locava a la vora del gos i amb cops de veu el renyava 
perquè no es mogués i el subjectava pel collar. Finalment, 
però, vaig haver d’acabar utilitzant el collar elèctric perquè 
en algunes ocasions se seguia movent.  Vaig començar a 

utilitzar el collar quan vaig saber que el meu gos tenia mol-
ta sang i un caràcter molt molt dur. La utilització del collar 
ha de ser en un moment just i concret; quan es comença a 
moure no aconseguirem un bon resultat, si el punxem quan 
ja s’ha mogut i llavors torna a estar parat, l´única cosa que 
podríem causar és que no ens volgués mostrar.  Jo sempre 
acompanyava la punxada del collar amb un cop de veu, ja 
fos  NO! o bé un QUIET!
Així doncs, va ser com jo vaig aconseguir que el meu gos 
durant la mostra s’estigués completament fixat. 
Tot i això no us penseu que tot és tan bonic i perfecte; com 
ja us he comentat abans els gossos són molt intel·ligents 
i en algunes competicions com que sap perfectament que 
allà no el podré renyar ni punxar amb el collar em juga ma-
les passades i es mou, llavors, però, com que sé que ja tinc el 
campionat perdut li faig un cop de veu per demostrar-li que 
no està bé el que ha fet.

El collar s’ha d’utilitzar al 
moment just i acompanyant 
la punxada amb una ordre 
de veu.

Pel corriol | Un gos obedient i amb una mostra fixa
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L’espai forestal

Organitzant 
la forest amb 
un document 
de gestió 
sostenible
Què és un document de gestió forestal sostenible?
La Gestió Forestal Sostenible (GFS) es defineix com l’ad-
ministració i ús dels boscos de manera que mantinguin la 
seva biodiversitat, productivitat, capacitat de regeneració, 
vitalitat i el seu potencial de complir, ara i en el futur, fun-
cions ecològiques, econòmiques i socials rellevants, a esca-
la local, nacional i global, sense causar danys a altres eco-
sistemes (Conferència Ministerial d’Hèlsinki, 1993).
Aquest tipus de gestió denota un pas més en la gestió tradi-

Per Roser Mundet
Enginyera de Forests del
Consorci Forestal de Catalunya

cional de les masses forestals, la qual es fonamenta consi-
derant criteris exclusivament econòmics i de productivitat. 
A través de la intervenció humana, la gestió forestal soste-
nible inclou criteris com la gestió de les espècies de flora i 
fauna, la prevenció i extinció d’incendis, la sanitat forestal, 
la producció de productes no fusters (bolets, tòfones, pinya, 
suro...) i la valorització del paisatge per a usos recreatius i 
de lleure.
Per tal d’integrar aquests criteris i poder-los aplicar correc-
tament s’utilitzen els Instruments d’Ordenació Forestal 
(IOF) mitjançant els quals es planifiquen les actuacions que 
cal dur a terme en una finca forestal en un termini superior 
als deu anys, per poder assolir uns objectius bàsics propo-
sats pel propietari o gestor, tant de la finca en general com 
de cadascuna de les unitats d’actuació en particular. Per tal 
de poder-los adaptar a tot tipus de finques forestals, es van 
crear diferents tipologies de IOF, que es diferencien segons 
el tipus de propietat de la finca (privada o pública) i segons 
la superfície de la finca. 
Els més emprats són:
o Projecte d’ordenació forestal (POF), d’aplicació a les finques fo-
restals de titularitat pública superiors o iguals a les 250 hectàrees. 
o Pla tècnic de gestió i millora forestal (PTGMF), d’aplicació 
a les finques forestals de titularitat pública o privada supe-
riors a les 25 hectàrees. 
o Pla simple de gestió forestal (PSGF), d’aplicació a les fin-
ques forestals de titularitat pública o privada iguals o infe-
riors a 25 hectàrees.

Bosc de pinassa a la serra de l’Albera (Josep M. Tusell, CFC)
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A banda, també existeix la possibilitat 
d’agrupar finques de diferents propie-
taris i fer una ordenació conjunta en el 
que s’anomena el Pla Tècnic de gestió i 
millora forestal conjunt (PTGMFc).
Aquests plans de gestió, sotmesos a 
l’aprovació per part de l’administració 
forestal, pretenen dotar el propietari 
d’una finca de la informació necessària 
i la programació de les actuacions per 
a la gestió correcta del seu bosc, sota 

els criteris bàsics de sostenibilitat. 
Aquests documents s’elaboren a par-
tir d’un primer treball al camp, on s’hi 
duen a terme inventaris per conèixer 
les característiques de la zona a pla-
nificar. A partir d’aquí es fa una par-
cel•lació acurada de la finca; s’estableix 
la silvicultura adient per maximitzar 
la rendibilitat en béns i/o serveis que 
alhora garanteixi la regeneració de la 
massa arbòria i minimitzi els riscos 
d’erosió i d’incendi (reforestacions, 
treballs de millora, tallades, rompu-
des, etc.); es defineixen les infraes-
tructures per facilitar la realització 
dels aprofitaments; es desenvolupa 
el programa d’actuacions per rodals 
i anys, i finalment se’n fa un balanç 
econòmic. Aquests documents tam-
bé inclouen cartografia de la finca i 
una fitxa descriptiva per a cada una 
de les unitats d’actuació.

Quina és la superfície planificada a 
Catalunya?
La consolidació dels Plans tècnics de 
gestió i millora forestal (PTGMF) i 
dels Plans simples de gestió forestal 

(PSGF) com a eina de planificació i 
gestió en l ’àmbit privat és un fet que 
queda constatat amb l ’evolució del 
nombre de plans de gestió aprovats: 
3.022 PTGMF amb 450.158 hectàrees 
i 498 PSGF amb 6.316 hectàrees orde-
nades, que representen en conjunt el 
29,9% de la superfície forestal priva-
da de Catalunya (segons dades del 
Centre de la Propietat a 31 de desem-
bre de 2016).

Avantatges vinculats als instru-
ments d’ordenació forestal
A banda de facilitar la gestió i el co-
neixement de l ’estat de la finca, i fa-
cilitar l ’execució de les feines ja que 
només cal comunicar-les i no s’ha 
d’esperar l ’autorització, mitjançant 
la planificació de les finques fores-
tals es té accés a altres avantatges 
com ara la possibilitat de contrac-
tar assegurances contra incendis 
forestals a preus subvencionats, la 
contractació d’una pòlissa de Res-
ponsabilitat Civil per a les finques, la 
possibilitat de disposar del certificat 
PEFC de gestió forestal sostenible i 

El Pla Tècnic de 
Gestió i Millora 
Forestals (PTG-
MF) és essencial 
per una correcta 
gestió del bosc

Estassada amb desbrossadora manual en un bosc del Baix Empordà (CFC)
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més recentment, la possibilitat de disposar del segell de 
qualitat i proximitat CATFOREST. Pel que fa a les millores 
fiscals, cal destacar que les finques amb un instrument 
d’ordenació aprovat i vigent disposen de reduccions de 
l ’IRPF dels rendiments de la finca, de l ’exempció de tribu-
tació de les subvencions forestals, reducció de l ’ impost 
de successions i donacions, exempció de l ’ impost de béns 
i immobles per a les superfícies forestals i bonificacions 
sobre l ’ impost del patrimoni. Per tots aquests motius, i 

perquè creiem que és una eina indispensable per impul-
sar la gestió sostenible i la dinamització de l ’activitat 
econòmica vinculada al bosc, el Consorci Forestal de Ca-
talunya ha promogut, des dels seus inicis, la utilització 
dels Plans de Gestió Forestal, i ofereix als seus socis as-
sessorament tècnic per a la seva implementació, ja sigui 
en l ’execució dels treballs forestals, la comercialització 
dels productes obtinguts (fusters i no fusters) i la trami-
tació de documentació, entre altres.

Aprofitament en una fageda del Montseny (CFC)

Exemple d’un plànol de gestió d’un PTGMF

Aclarida de pi roig al Solsonès (Josep M. Tusell, CFC)
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En un hide Per Moises Boza (text i fotos)
Autor del llibre “El trampeo y demás 
artes de caza tradicionales en la pe-
nínsula Ibérica”

El caçador modern viu immers en un món autosuficient, 
en què la caça ha deixat de ser un mitjà de subsistència 
per transformar-se en una activitat merament lúdica i 
per tant ocasional. No per això ha de ser un acte irres-
ponsable en què prevalguin els resultats sobre el respec-
te cap a l ’animal. L’efectivitat en l ’acció de caçar hauria 
de prevaler sobre l ’ànsia per a l ’obtenció d’un trofeu, i 
l ’aprofitament de la carn obtinguda hauria de ser sempre 
una premissa fonamental i el colofó de la nostra acció de 
caça.
Podem considerar que caçar és en essència un acte 
cruent, però no per això ha de constituir un acte cruel. 
Aquest és sens dubte el principal matís que diferencia 
l ’ésser humà de la resta de les espècies depredadores del 
planeta. Crec fermament que tot caçador hauria de tenir 
com a premissa i objectiu fonamental evitar patiments 
innecessaris a l ’animal. I que la nostra acció sigui sem-
pre i sense excepció inadvertida, precisa i letal. A con-
seqüència d’aquests termes hom ha de decidir si final-
ment realitzem o no el tret.
A ningú se li escapa que, difícilment, un caçador arquer 
pugui comparar-se, pel que fa al nombre de captures, 
amb el que utilitza una arma de foc. Resulta obvi que 
el primer necessita invertir molt més temps i esforç per 
abatre cada peça, ja que l ’ús d’un arc per caçar exigirà 
al seu portador el domini d’una sèrie de tècniques i co-
neixements específics necessaris per fer aquesta activi-
tat de manera efectiva i responsable. En definitiva caçar 
amb arc no és una simple opció. És elevar el nostre llistó, 
portar la nostra exigència personal al seu nivell màxim, 
optar pel repte més difícil. En definitiva, caçar més i ma-
tar menys.

Qui m’hauria dit, a mi, que he tingut la Fortuna de caçar 
en llocs agrestes i complicats d’Austràlia i d’Àfrica, que 
el repte més difícil el trobaria aquí, a tocar de casa meva. 
Caçar cabirols suposa el repte més complicat i apassio-
nant al qual m’he enfrontat en els més de trenta anys 
que porto fent servir un arc per caçar. A més d’un equi-
pament adequat a les característiques d’aquesta espècie 
es necessita alguna cosa que per a mi és essencial: un ve-
dat ampli i de gran qualitat mediambiental on la pressió 
cinegètica sigui escassa.
Després de molt buscar per fi la deessa Fortuna va vo-
ler que trobés aquest lloc a Alós de Balaguer. Ara fa tres 
anys, els titulars d’aquesta magnífica zona de caça de 
7.500 hectàrees van prendre una decisió arriscada: la 
gestió cinegètica del cabirol la farien exclusivament els 
arquers.
Per tal de millorar l ’hàbitat d’aquesta espècie es van fer 
sembres d’esparceta, també coneguda com a trepadella 
(Onobrychis viciifolia Scop.). És una planta lleguminosa 
farratgera plurianual molt rústica, que compleix per-
fectament la dieta que aquests petits cèrvids troben al 
bosc. També es van establir nombroses basses d’aigua 
per complementar les fonts naturals existents a la zona. 
Finalment, es van preparar diferents llocs d’aguait, ade-
quant-los a les necessitats de la caça amb arc. El bosc sem-
pre agraeix els mims i cures que se li brinden, per això 
no vam trigar gaire a apreciar els seus fruits. D’aquesta 
manera, ja el segon any vam poder veure diverses cabiro-
les acompanyades de fins a tres cries. La població de ca-
birols s’assentava i es multiplicava com així ens ho feien 
saber passejants i pagesos que tenien trobades habituals 
amb diferents exemplars d’aquesta espècie.



33Cinegeticat 33Cinegeticat

El set-up
A la relació entre la potència de l’arc, les característiques de la 
fletxa i la punta de caça utilitzada se la coneix com a set-up en 
argot arquer. Doncs bé, trobar el set-up adequat per al cabirol 
és una tasca gens senzilla en la qual s’ha d’invertir temps i te-
nacitat.
En el cas d’optar per un arc mecànic (el que comunament co-
neixem com “de politges”): ens caldrà un arc ràpid que rondi o 
superi els 300 fps (peus per segon en l’estàndard IBO) però que 
alhora resulti estable en el llançament, ja que possiblement ens 
enfrontarem a distàncies llargues que superaran els 40 metres. 
L’ocupació d’estabilitzadors llargs i pesats seran de gran ajuda 
per a aquest menester.
La fletxa per si mateixa ja mereix un capítol a part. Ha de ser 
lleugera però no en excés, amb un emplomallat suficient per es-
tabilitzar-la en vol però que alhora no li resti velocitat. Els cula-
tins traçadors són una magnífica opció per completar la nostra 
fletxa ja que ens permetran veure’n la trajectòria en situacions 
de baixa llum ambiental. No hem d’oblidar que un alt percen-
tatge de les aventures que es fan quan cacem aquest petit cèr-
vid seran a l’alba o durant el crepuscle. A causa del pes extra 

d’aquests culatins (uns 20 grains) cal provar-los amb anteriori-
tat a la caça real, veure’n el comportament i ajustar els paràme-
tres del nostre visor.
Quant a la punta; bé, aquí és on entren els gustos i les preferèn-
cies de cada caçador. Aconseguir una bona penetració en un ani-
mal que ronda els 30 quilos no ha de ser un problema, de manera 
que podem emprar qualsevol tipus de puntes de dos, tres o qua-
tre tallants, de 100 o 125 grains. Les puntes mecàniques són una 
opció excel·lent, ja que volen com una punta ogival d’entrena-
ment i agrupen molt bé en tirs llargs. Independentment de qui-
na sigui la nostra elecció final haurem de tenir en compte dues 
premisses fonamentals: que sigui d’una punta de qualitat, i que 
estigui perfectament afilada. Perquè serveixi com a simple 
orientació els diré que el set-up que estic utilitzant actualment 
està compost per una canya de carboni Easton Hexx 400 amb 
ploma de 3.5” de baix perfil muntada en un lleuger helicoidal, cu-
latins Nocturnal i punta de caça mecànica G5 DeadMeat de 100 
grains. La fletxa tallada a 26.75” de longitud llança un pes total 
de 372 grains. Aquestes fletxes impulsades pel meu arc PRIME 
Centergy ajustat a 70 lliures de potència volen a la no gens men-
yspreable velocitat de 317 peus per segon.

El meu primer cabirol
Després d’una primera temporada infructuosa on vaig errar 
el tir fins a quatre ocasions, per fi van arribar els nous pre-
cintes i amb ells la il·lusió de tornar a sortir al bosc per gau-
dir d’intenses aventures i sonores lladres (so que emeten els 
cabirols un cop denoten quelcom estrany).
La primera vegada que el vaig veure estava en companyia 
dels meus amics Fernando Díaz i Josep Florensa qui a més 
és el titular i gestor del vedat d’Alòs de Balaguer. Havíem 
pujat a una zona elevada des d’on podíem albirar 3 sembres 
diferents de trepadella. Era un mascle preciós amb un pit im-
ponent i el cos estilitzat que just estrenava la seva lluminosa 

lliurea estival. Captivats pel seu lent fer, vam estar obser-
vant-lo fins que la nit ho va deixar tot negre fosc. Les setma-
nes següents van transcórrer entre anades i vingudes inten-
tant l’acostament, que, invariablement es veia interromput 
pels sonors lladrucs d’alguna de les tres femelles que l’acom-
panyaven en tot moment. Elles vigilaven atentament, ell 
mentrestant gaudia de la saborosa i exuberant trepadella 
que entrat el mes de maig floria per tot arreu. Va ser la seva 
afició pels brots de les mores el que va estar a punt de cos-
tar-li un disgust, perquè un matí mentre s’afartava d’aquells 
fruits al costat del marge d’un camí vaig aconseguir fer-li 
una entrada fins a col·locar-me a 46 metres. Mentre tensava 
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l’arc un escandalós gaig va delatar la meva posició i tot es 
va esfumar! Encara recordo els ulls oberts com plats d’aquell 
cabirol, mirant-me fixament just abans d’emprendre la cur-
sa. No va ser fins després d’haver aconseguit la seguretat del 
bosc que va deixar sentir la seva veu amb un profund i ronc 
lladruc. Durant el mes de juliol van arribar els rigors de l’es-
tiu. La calor i la sequera castigaven durament el bosc i els 
seus poblador i així augmentava la seva necessitat d’acudir 
al riu o a les basses del vedat per refrescar-se les goles resse-
ques. Vaig centrar tota la meva atenció en una petita bassa 
quehavia preparat en companyia d’en Josep dos anys enrere 
per concentrar les esperes dels senglars, i que d’acord amb 
les petges impreses en el fang era molt visitada pels cabi-
rols de la zona. Convençut que aquell lloc podria brindar-me 
l’oportunitat que estava buscant vaig preparar sense massa 
luxes un petit lloc d’espera ocult entre la brossa a només 38 
metres de la bassa. L’instint no em va fallar, perquè fins a 
tres ocasions vaig observar el mascle mentre bevia, i en to-

tes elles vaig haver de renunciar a fer el tret a causa de l’es-
cassetat de llum, ja que tenia el costum d’entrar sempre en 
l’últim moment quan la foscor abraçava el lloc, confonent la 
seva silueta amb les ombres. Començava a entendre perquè 
els apassionats per aquesta espècie en diuen follets. El tan-
cament de la temporada va fer que aquell any el mes d’agost 
se’m fes etern.
Setembre va despertar tan calorós com els seus antecessors i 
per això vaig decidir seguir fent l’espera al mateix lloc. Aque-
lla tarda vaig arribar d’hora, tocaven dos quarts de quatre de 
la tarda en el rellotge del campanar quan ja estava assegut 
al lloc. El sol picava de valent i les ombres es venien cares 
de veritat. No seria fins a dos quarts de vuit, quan una figu-
ra furtiva es movia sigil•losa entre la vegetació fins arribar 
a la vora de la bassa. “Aquesta és la meva oportunitat”, em 
vaig dir. Lentament, vaig començar a tensar l’arc mentre el 
cabirol bevia amb ganes amb escandalosos glops de vida. A 
poc a poc, el brillant punt lluminós de la fibra òptica del vi-
sor va anar recorrent el seu cos fins a arribar al lloc indicat. 
Les 70 lliures del meu arc van impulsar la fletxa que va volar 
cap al seu cos com un sospir en el vent. Increïble! La fletxa 
va impactar al terra després que el cabirol fes un moviment 
explosiu de maluc que va aconseguir esquivar la trajectòria 
de la fletxa. Impressionant! La cara de babau que em va que-

dar veient com fugia muntanya amunt bordant sense parar 
tot fugint de la meva emboscada sense cap esgarrinxada. Bé, 
això és el que jo pensava en aquell moment, perquè després 
d’analitzar repetidament el vídeo del tir vaig tenir la im-
pressió que potser no havia escapat sense més ni més. Tres 
setmanes més tard i sense cap rastre d’ell, la meva ment re-
passava els fets una i altra vegada durant les quals prometia 
que seria la meva darrera sortida de la temporada. Sabia que 
ja havia desaprofitat una oportunitat d’or, l’única potser. 
Aquella tarda vaig decidir pujar a un arbre des del qual podia 

“... un escandalós gaig va 
delatar la meva posició i tot 
es va esfumar!...”
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dominar la bassa, així com un gran camp de trepadella que 
s’estenia davant meu. La foscor començava a envair-ho tot 
quan un jove mascle va sortir del bosc buscant algun brot 
verd sota les resseques plantes de trepadella. De sobte, un 
sec lladruc l’obligà a emprendre una esbojarrada carrera que 
el va portar a passar sota l’arbre on jo estava col•locat. Des-
prés d’ell, com una torxa encesa, arriba un mascle adult que 
sense saber-ho s’atura sota els meus peus. Tan sols 8 metres 
ens separaven. Quan va alçar el cap per fixar la seva mirada 
en l’arbre ja va ser tard perquè un plomall d’ataronjades plo-
mes desapareixien després de colpejar el seu costat dret. La 
fletxa va romandre clavada profundament a terra, mentre el 
cabirol corria cap al bosc deixant darrere seu un voluminós 
rastre carmesí. Va recórrer uns seixanta metres abans d’atu-
rar-se per sempre i mirar enrere. Ja no farà un pas més. La 
nit anava caient mentre un servidor intentava recuperar la 
respiració i assimilar l’aventura viscuda. Embolicat ja en la 
més absoluta foscor sota l’arbre entre batzegades, vaig arri-
bar fins on era el cabirol. Nerviós, vaig acaronar la seva ve-
llutada pell amb les meves mans mentre demanava perdó al 
Déu del bosc per haver-li arrencant del seu regne un animal 
tan preciós. Va ser llavors quan els meus dits varen trobar al-
guna cosa estranya al seu costat dret; just sobre l’espatlla hi 

havia una petita ferida perfectament cicatritzada. La seva 
característica forma triangular no deixava cap dubte que es 
tractava del frec produït per la meva fletxa tres setmanes 
abans. Una pujada d’adrenalina va inundar de nou el meu 
cor, se’m feia difícil respirar. Era ell, és... el meu cabirol!

La preparació de la zona de 
caça i l’equip, l’estudi minuciós 
dels moviments de la presa i la 
paciència són claus de l’èxit.
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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!

Una bona batuda del senglar a Vallmanya de Pinós

A la recerca dels “arruís”

Aventures d’acostament darrera les daines



37Cinegeticat

Moments que no es paguen 
amb tot l’or del món La caça en família es viu diferent. Felicitats!

Bon dia de cacera de la colla de Sentmenat

Cacera d’alçada a Llavorsí

Jordi Julià de la Colla de senglaners
de Sant Climent de Llobregat
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Cuidem la terra

Els danys
de la fauna 
salvatge
a l’agricultura

Per Ramon Comes, responsable 
de medi natural de la Unió de 

Pagesos de Catalunya
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El problema de danys de la fauna salvatge a l’agricultura 
s’ha anat incrementant els darrers vint anys, tant en quan-
titat com en extensió, de manera paral·lela a l’augment de 
les densitats d’algunes espècies de fauna i afecta arreu a 
les explotacions agràries de Catalunya fins a uns nivells 
insostenibles en algunes zones. 
Els problemes són diversos, les causes que els generen són 
múltiples i les solucions complexes però el segur és que és 
necessària la cooperació estreta i lleial de tots els implicats 
per reduir les poblacions de les espècies sobreabundants i 
aconseguir una gestió compatible amb l’activitat agrària. 
Una mancança important que no ajuda a prendre conscièn-
cia a la societat de la magnitud del problema és que no es 
disposa d’informació sobre el grau d’afectació a les explo-
tacions agràries i de l’import econòmic de les pèrdues que 
ocasionen aquests danys al sector agrari.
Cal tenir en compte que el concepte de dany agrícola no 
es limita només a les pèrdues totals o parcials de collita, 
lligades al consum dels cultius per part de la fauna. Aquest 
concepte engloba tota una sèrie d’estralls produïts per la 
freqüentació de les parcel•les agrícoles per la fauna, entre 

d’altres, plantes ajagudes, trencades però no consumides, 
la collita d’una producció agrícola parcialment deprecia-
da amb el consegüent efecte en el preu obtingut, arbres 
malmesos o morts, sòl furgat i remogut pel senglar que re-
quereix una posada a punt del terreny per part del pagès, 
pèrdues degudes a la reorganització de l’explotació (per 
exemple el pagès ha de fer pasturar els prats en comptes 
de dallar-los), costos addicionals per implantar mesures 
preventives i el seu manteniment i reposició quan són mal-
meses per la fauna (tanques, filats, protectors, etc.), mar-
ges, materials de reg i altres infraestructures fetes malbé 
per la fauna, etc. Tots aquests tipus de danys comporten 
una sèrie de conseqüències negatives per als pagesos que 
es tradueixen en pèrdues econòmiques molt importants. 
L’activitat agrària professional, com qualsevol altra acti-
vitat econòmica, té uns objectius econòmics que queden 
totalment estroncats quan els senglars, els cérvols, els 
cabirols o altres espècies entren als camps. En unes hores 
poden malmetre la collita i provocar altres tipus de dan-
ys que suposen pèrdues que en alguns casos arriben fins 
al 90% i fan trontollar la viabilitat de les explotacions 
agràries. Quan això es repeteix any rere any la impotència 
del pagès afectat és molt gran. Aquestes situacions, que es 
repeteixen en algunes zones de Catalunya des de fa anys, 
acaben generant tensions entre pagesos i caçadors que cal 
resoldre. 
La Unió de Pagesos som conscients que la reducció de la 
sobrepoblació de fauna salvatge per retornar-la a una si-
tuació d’equilibri requereix un esforç específic i que l’ac-
tivitat dels caçadors és fonamental per assolir aquest ob-
jectiu; entre el col•lectiu dels pagesos hi ha encara molts 
caçadors. Però en determinades zones els caçadors no 
poden controlar la situació actuant en l’àmbit de la seva 

àrea privada de caça, per la qual cosa seria necessari ac-
tuar en àmbits territorials més amplis per evitar que els 
danys a les explotacions agràries es produeixin i es repe-
teixin any rere any. Som conscients també que les eines i 
els mitjans de què es disposa actualment són insuficients i 
que cal que s’adaptin als canvis que hi ha hagut els darrers 
anys per poder fer front a aquesta situació. És per això que 
des del sindicat reclamem al Govern que hi destini els re-
cursos necessaris (personals, econòmics i legislatius) que 
permetin fer els canvis necessaris per reduir els danys 
constants que provoca la fauna en els conreus. 
Una altra mesura aprovada, impulsada per la Unió de Pa-
gesos com a mesura per fer front a la sobrepoblació de fau-
na mentre no hi hagi voluntat d’aprovar una nova llei de 
caça, és l’emergència cinegètica aprovada el gener de 2014 
i desenvolupada des del maig de 2015. Aquesta mesura no 
ha estat ni ben entesa ni ben aplicada. El seu objectiu és 
garantir que quan se superen uns determinats llindars 
de densitat de fauna s’actuï per reduir la població i, con-
seqüentment, els danys. L’emergència permet superar 
l’actual sistema de responsabilitat de gestió dels terrenys 
cinegètics i l ’Administració pot actuar de manera subsi-
diària en la zona declarada en emergència, quan quedi de-
mostrada la manca d’execució per part dels titulars dels 

Reclamem al Govern que destini
els recursos necessaris per reduir
els danys que provoca la fauna
als conreus



Cinegeticat40

Cuidem la terra | Els danys de la fauna salvatge a l’agricultura

terrenys cinegètics, de les mesures excepcionals de gestió 
cinegètica que s’estableixin o si aquests justifiquen davant 
el DARP que no tenen capacitat suficient per minimitzar 
els danys i gestionar la sobreabundància de l’espècie que 
els causa. Les densitats de fauna i els danys en les zones de-
clarades en emergència són molt importants i els pagesos 
necessitem assegurar que s’actua per reduir la població per 
sota dels llindars.
La Unió de Pagesos seguirem defensant i exigint la ne-
cessitat d’aprovar una llei de caça catalana i una de ges-
tió de la fauna que clarifiquin les necessitats, demandes 
i compatibilitats entre pagesos, caçadors i la societat. 
Una normativa amb un nou plantejament de gestió i no-
ves accions que s’ha de basar en dades de censos de fauna 
públics, actualitzats periòdicament i amb indicacions de 
l’Administració, en criteris tècnics de la pressió cinegètica 
necessària i en el moment en què cal actuar per rebaixar 
les poblacions actuals de fauna amb sobrepoblació i man-
tenir-les a nivells assumibles per l’agricultura.

En poques hores els animals 
salvatges poden malmetre 
una collita



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

Assessorem i tramitem perquè 
les societats de caçadors no tinguin problemes.

Telèfon de contacte: 653221306

col·labora

Autoritzat i legal 

OBRIM LA TEMPORADA 
DE RECOLLIDA DE CARN DE 
CAÇA  A SOLSONA (LLEIDA).

Més 10 anys d’experiècia en seguiments
i gestió dels recursos cinegètics de Catalunya.

Som caçadors compromesos amb la caça sostenible
i la conservació de la fauna salvatge.

Telf: 620 257720 Correu-e: ecotons@gmail.com
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Aprendre dels errors
Cal valorar els errors que cometem 
com a lliçons que ens ensenyen allò 
que no hem de fer. Les equivoca-
cions, passats els primers moments 
d’irritació, ens posen a prova d’una 
manera incisiva, entenedora i, molts 
cops, despietada. Una errada rotun-
da, d’aquelles que ens ho esguerren 
tot, no s’oblida mai. 
En la majoria de converses entre 
caçadors poques vegades sentirem 
a parlar dels errors. Normalment es-
coltarem successos i relats exitosos. 
El caçador és, en general, un indivi-
du arrogant i un xic presumptuós 
al qual costa acceptar les espifiades 
comeses. En l ’exercici de la caça hi 
ha molts tipus d’errors, descuits i 
equivocacions. Alguns els cometem 
mentre estem duent a terme la cace-
ra, d’altres ja els hem comés abans 
de sortir de casa. Alguns els podríem 
definir com a circumstàncies de l ’en-
torn. D’altres, la majoria, es deuen a 
factors humans, és a dir, són culpa 
nostra.  Malgrat tot, generalment 
tenim tendència a buscar motius per 

a espolsar-nos la culpa. Ens costa 
acceptar que l ’hem cagat i tendim a 
autojustificar-nos, fins i tot mirem 
d’acusar fets i situacions del nostre 
entorn per descarregar-nos del pes 
de la culpa. Podríem fer un repàs a 
alguns dels errors més comuns co-
mesos pels caçadors. 
La manca de previsió. D’aquesta 
mena de descuits n’hi ha multitud 
d’exemples: des de la típica falta de 
previsió de les possibles inclemèn-
cies climàtiques, fins a l ’enutjosa 
carència de munició en el pitjor 
moment. Aquestes errades ja són 
comeses abans de sortir de casa. El 
fet de no preveure les possibles con-
dicions meteorològiques que ens po-
dem trobar pot complicar-nos molt 
la cacera. Pluja, neu, fred o vent que 
moltes vegades podem trobar en les 
dates i el medi en què es desenvolu-
pen les caceres són molt incomodes 
si no anem equipats per combatre 
aquestes situacions. En molts casos 
aquests descuits són motiu suficient 
per plegar, abandonar l ’ indret i op-

tar per esmorzar o dinar en un dels 
bons restaurants del territori.
Deixar oblidat l’equipament bàsic a 
casa és sinònim de fracàs. Els pris-
màtics, munició suficient, el protec-
tor del visor, el telèfon mòbil, etc. 
Tota una sèrie d’articles sense els 
quals es complica molt l ’exercici de 
la caça. Mereix un apartat destacat 
el típic oblit de la documentació 
obligatòria: Permís o anella de caça, 
Llicència d’armes, Llicència de caça, 
assegurança del caçador, guia de 
pertinença de l ’arma, DNI, etc.
Una altra errada de previsió molt 
habitual és no haver fet una revisió 
prèvia de l’arma ni haver efectuat 
alguns trets de prova abans de la 
data de caça. En molts casos, aques-
ta arma no ha estat utilitzada ni re-
visada des del darrer dia que es va 
treure de l ’armer. No cal que descri-
gui la desagradable situació que im-
plica fallar el tret per culpa de tenir 
l ’arma bruta, en males condicions 
o mal anivellada.  Un altre aspecte 
que motiva multitud de jornades de-

La reserva
Per Daniel Olivera (text i fotos)
Guarda de Reserva de Caça
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sastroses és la tria del dia de caça. 
És ben cert que moltes vegades no 
podem escollir el dia, però cal saber 
on anar i com actuar depenent del 
calendari que ens ha tocat. Els di-
lluns cal evitar zones massa turís-
tiques on, segurament, els caps de 
setmana hi ha hagut una afluèn-
cia de gent prou significativa com 
per desplaçar part dels animals a 
zones més tranquil•les. Els dijous, 
caps de setmana i dies festius cal 
informar-nos de les possibles batu-
des de poc senglar de les diferents 
colles senglaneres de la zona, cosa 
que també motiva moviments de 
les diferents poblacions d’ungulats 
de muntanya.
A banda dels descuits i oblits pre-
vis a la cacera, hi ha errors comesos 
durant l ’exercici de la caça que me-
reixen ser comentats:
Menystenir la capacitat de defensa dels animals ob-
jecte de caça ens pot jugar males passades. Els errors 
de càlcul en la velocitat i direcció del vent, l ’excés de 
fressa durant l ’acostament, dur roba poc discreta i de 
colors massa contrastats, no ocultar-nos suficientment 
en presència dels animals... En definitiva, no tenir en 
compte que les espècies cinegètiques estan adaptades al 
medi i preparades per detectar qualsevol indici de perill 
ens pot esguerrar la cacera.

La impaciència, el no saber esperar, tenir massa pressa... 
És el greu error dels caçadors inquiets. Cal saber esperar 
i observar amb cura el comportament dels animals. Mol-
tes vegades hem caigut en la temptació d’avançar els es-
deveniments sense calcular que la pressa ens pot trair.
Sempre és millor deixar que un animal ajagut s’ incorpo-
ri i es posi dret. Sempre és millor efectuar el tret quan 
la peça es trobi en posició perpendicular a la nostra. Si 
l ’animal es desplaça, cal endevinar la seva tendència i 
trajectòria per aprofitar el moment adient.
El moment del tret és l ’hora de la veritat i la culminació 
de tota cacera. També és quan cometem els errors més 
empipadors, els que ens quedaran més marcats en la 
memòria i els que costarà més d’oblidar.
Abans del tret, per assegurar mínimament l ’èxit i no ha-
ver de lamentar errors, cal visualitzar clarament quin 
és l ’animal que volem abatre. En aquest sentit, no són 
infreqüents els trets sobre peces que hem confós ja sigui 
perquè no ens hi hem fixat bé o perquè els animals s’han 
mogut i no hem estat al cas. Cal cercar un bon recolza-
ment tant de l ’arma com de nosaltres mateixos. Recol-
zar l ’arma directament sobre una superfície massa dura, 
com un roc, o massa tova com una mata o branca fina 
pot esdevenir en un error del tret. Cadascú sap decidir 
quin és el millor recolzament, és una qüestió personal. 
Ara bé, la precipitació i la pressa molts cops ens fan dis-
parar en situacions poc recomanables. Un altre motiu 
d’error del tret és la posició del mateix tirador. El medi 
on es desenvolupen les caceres en la majoria dels casos 
no ofereix gaires posicions còmodes per al caçador. En 
aquest sentit, cal cercar una posició el més adient pos-
sible, sense forçar-nos i evitant torsions inhumanes. Cal 
tenir la determinació d’evitar efectuar el tret en cas de 
no estar segurs de l ’èxit. És millor deixar-ho córrer i es-
perar una millor oportunitat, que no pas disparar sense 
prou garanties i esguerrar tot un matí de cacera.
Els errors, les cagades, ens fan emprenyar i ens poden 
treure alguna nit de son, però són la millor lliçó per a 
guanyar experiència i gaudir de grans jornades de caça 
en el futur.
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Entrevista a la Societat caçadors de Tordera 
(Maresme)
Joaquim Vinardell Gili. 
Secretari

Caça Social

Com es diu la societat?
Societat de Caçadors de Tordera

Quin any es va fundar?
Es va fundar l’any 1956.

Quins termes municipals abraça la societat?
Està formada dins el terme municipal de Tordera.

Aproximadament, de quantes hectàrees disposeu?
La societat disposa d’un total de 4.021 hectàrees, formades per 
3 vedats dins el terme municipal.

Quants socis sou actualment? Quin ha estat l’any que heu 
tingut més socis? Quants?
Actualment som 205 socis, l’any amb més nombre de socis va 
ser el 1993, amb un llistat de 600 socis. A partir de llavors la 
xifra de socis ha anat disminuint fins arribar a la xifra actual.

Quina és la mitjana d’edat dels socis?
Aproximadament és de 54 anys.

Quines espècies cinegètiques teniu?
Tenim una mica de tot. Quant a caça major tenim senglar i ca-
birol, i de caça menor tenim tudó, ànec, conill, llebre, tords, be-
cades, faisans i perdius. Quant a perdius i faisans també fem 
engegades per a caça immediata. Cal dir, que com he dit, que 
tenim de tot; això sí, poques quantitats, molts cops depèn de 
com sigui l’any, fred, neu, aigua, etc.
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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?

És bastant complex. Per una banda, la gestió interna o admi-
nistrativa es monòtona, les gestions són les mateixes cada any, 
assegurances, federatives, llicències de caça, però sempre hi ha 
socis despistats i això fa que calgui dedicar-hi més temps i pa-
ciència.
Per l’altra, el contacte amb l’administració és diferent d’anys 
enrere, cada any cal especificar-ho tot més bé, tot està contro-
lat, les engegades que es fan, on es fan, les repoblacions, etc. 
Això queda reflectit en els informes corresponents, tot porta la 
seva feina.

Hi ha algun aspecte que creguis que es pot millorar?
Sempre hi ha coses que es poden millorar. Pel que fa a la socie-
tat potser si a la petita minoria de caçadors que no es fixen en 
les normes de caça bàsiques, com ara la recollida de cartutxos i 
deixalles pròpies, ho fessin, tindríem bastant de guanyat.

Com és la relació que teniu amb la resta d’usuaris del medi na-
tural?
Avui en dia el medi natural pertany a molts col•lectius, cosa que 
abans no era així. Amb els anys les coses canvien i la gent busca 
escapatòries de les ciutats cap al medi rural, com per exemple, 
excursionistes, boletaires, ciclistes, motoristes… Això moltes 
vegades comporta algun problema, però amb la ben entesa 
de la gent i la reglamentació correcta que s’ha de complir ens 
n’anem sortint.

Heu detectat molts problemes per danys d’espècies cinegè-
tiques a l’agricultura, per accidents de trànsit, etc.? Com els 
solucioneu?
La majoria de problemes que tenim són els danys del senglar a 
l’agricultura, principalment al conreu de blat de moro. Nosal-
tres estem a l’aguait i sinó els pagesos ens ho comuniquen i fem 
les corresponents batudes per mirar de zona i que els danys si-
guin menors. També es produeix algun accident de trànsit, en-
cara que aquesta temporada de moment ens en lliurem. Alguna 

temporada hi ha queixes de conills en zones de camps de con-
reu; en aquest cas els capturem i els alliberem en altres zones.

Alguna anècdota que vulguis destacar?
Ara mateix no se me n’acudeix cap per explicar.

Com veus la societat en un futur?
Bé, en un futur proper anirem aguantant, suposo, almenys 
mentre hi siguem els que hi som actualment, aquesta generació 
hem de mantenir-la viva. Ara bé, a llarg termini no sé com anirà, 
no voldria pas ser pessimista però les expectatives que tenim 
no són gaire bones. Actualment tenim un degradació anual 
d’un 10% de socis, i si les coses segueixen així ja es veu com pot 
anar la cosa en un futur…Però no crec que es perdi, tot hi que hi 
haurà molts menys caçadors.

Per espècies, quin nombre de captures teniu per temporada?

Espècie Nom científic Mitjana captures

Perdiu roja Alectoris rufa 700

Tudó Columba palmbus 700

Becada Scolopax rusticola 200

Ànec coll verd Anas platyrhynchos 30

Becadell comú Gallinago gallinago 15

Gavià argentat Larus argentatus 5

Porc Senglar Sus scrofa 223

Conill Oryctolagus cuniculus 500

Tord comú Turdus philomelos 200

Tórtora comuna Streptopelia turtur 50

Faisà Phasianus colchicus 400

Cabirol Capreolus capreolus 10

Garsa Pica pica 30
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Consultes legals
Per Anna Pla Fornós. Advocada i mediadora
“Assessorament i defensa en assumptes civils 
i penals”. Tel. 690 952 753

Puc tenir un ocell fringíl·lid
en una gàbia si només el vull
per fer companyia?

Consultes legals

Abans de respondre a la consulta, els definirem. Els ocells 
fringíl·lids són una família d’ocells passeriformes. L’ordre 
dels passeriformes és el més extens dels ocells. Agrupa un 
gran nombre de famílies i, en conjunt, reben el nom d’ocells 
o moixons. Aquest nom deriva de Passer, corresponent al 
nom científic del gènere que inclou els pardals. Són ocells 
fringíl·lids, per exemple, el pinsà comú (Fringillacoelebs), el 
verdum (Carduelischloris), la cadernera (Cardueliscarduelis) 
i el passerell comú (Cardueliscannabina).
La resposta a la consulta plantejada, un cop definits els 
ocells fringíl•lids, la trobem, principalment, a la Llei 2/2008, 
de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Pro-
tecció dels Animals.
La Llei de Protecció dels Animals defineix en l’article 3, 

entre d’altres, què s’entén per animal domèstic, animal de 
companyia, fauna salvatge autòctona, animal de companyia 
exòtic, animal ensalvatgit, animal abandonat, animal sal-
vatge urbà i altres conceptes.
Els animals domèstics són els que pertanyen a l’espècie que 
habitualment es crien, es reprodueixen i conviuen amb per-
sones i que no pertanyen a la fauna salvatge. També tenen 
aquesta consideració els animals que es crien per a la pro-
ducció de carn, de pell o d’algun altre producte útil per a l’és-
ser humà, els animals de càrrega i els que treballen en l’agri-
cultura. Són animals de companyia, els animals domèstics 
que les persones mantenen generalment a la llar amb la fi-
nalitat d’obtenir-ne companyia. Als efectes de la Llei de Pro-
tecció dels Animals, gaudeixen sempre de la consideració 



d’animals de companyia, els gossos, els gats i les fures.
La fauna salvatge autòctona és aquella fauna que comprèn 
les espècies animals originàries de Catalunya o de la resta 
de l’Estat espanyol, i les que hi hivernen o hi són de pas. Tam-
bé comprèn les espècies de peixos i animals marins de les 
costes catalanes. Algunes de les espècies de fauna salvatge 
autòctona estan expressament protegides per la Llei.

Fetes aquestes definicions de conformitat amb la Llei de 
Protecció dels Animals aplicable al territori de Catalunya, 
els ocells fringíl•lids NO són animals de companyia ni do-
mèstics. 

Molt al contrari, els ocells fringíl•lids són animals de fauna 
autòctona i, fins i tot, algunes de les espècies més comunes 
i conegudes havien estat incloses en les espècies especial-
ment protegides per la Llei.

D’acord amb l’article 33 de la Llei de Protecció dels Animals, 
s’estableixen les prohibicions següents en relació a la fauna 
salvatge autòctona protegida:

Article 33
Prohibicions
33.1 Respecte de les espècies de fauna salvatge autòctona 
protegides, es prohibeix la caça, la captura, la tinença, el 
tràfic o el comerç, la importació i l’exhibició pública, tant 
dels exemplars adults com dels ous o les cries, i també de 
les parts o restes, llevat dels supòsits especificats per regla-
ment. Aquesta prohibició afecta tant les espècies vives com 
les dissecades i tant l’espècie com els tàxons inferiors.
33.2 Pel que fa a les espècies migratòries, es prohibeix es-
pecialment la pertorbació dels espais de concentració, cria, 
muda, hivernada i descans.”

Per tant, pel que fa a totes les espècies d’ocells que estiguin 
incloses en l’annex de la Llei com a espècies protegides de 
fauna salvatge autòctona, està totalment prohibit la seva 
tinença al domicili particular i totes les altres accions con-
templades en l’article 33 que hem transcrit.
Ara bé, donada la tradició a Catalunya d’utilitzar els ocells 
fringíl·lids per al cant (tradició fortament arrelada i que es 
desenvolupa entorn de societats ocellaires), l’article 34.3 de 
la mateixa llei estableix que:

Article 34
Autoritzacions de captura en viu
(...)
34.3. D’acord amb el que s’estableixi per reglament, es pot 
autoritzar la captura en viu, la cria en captivitat, la posses-
sió i l’exhibició pública d’exemplars de pinsà comú (Fringi-
llacoelebs), cadernera (Cardueliscarduelis), verdum (Cardue-
lischloris) i passerell (Cardueliscannabina) per a activitats 
tradicionals relacionades amb el cant, sempre que no com-
portin un detriment per a les poblacions d’aquestes espècies.

Inicialment, la Llei 2/2008 de Protecció dels Animals, quan 
va ser aprovada, incloïa, en l’annex, els ocells fringíl·lids 
més comuns entre les espècies de fauna salvatge autòcto-
na protegida.  Tanmateix, amb el Decret Llei 2/2011, de 15 de 

novembre, pel qual es modificava el text refós de la Llei de 
Protecció dels Animals, es va eliminar de l’annex de les es-
pècies protegides el pinsà comú, la cadernera, el verdum i el 
passerell.
Per tant, si l’ocell que volem tenir a casa no està inclòs en 
l’annex de la Llei de Protecció dels Animals, n’estarà per-
mesa la possessió sempre i quan s’hagi adquirit d’un cria-
dor autoritzat i/o n’hagi estat autoritzada expressament la 
captura en viu per a usos del cant.
En el cas que l’ocell en qüestió estigui inclòs en l’annex d’es-
pècies protegides, no el podríem adquirir de cap criador au-
toritzat.
Volem fer constar, per clarificar l’assumpte de les captures 
en viu per al cant (previsió expressa de l’article 34.3 de la 

llei de protecció dels animals), que l’any 2014 es va aprovar 
el decret 139/2014, de 14 d’octubre, pel qual s’establia el rè-
gim temporal per al període 2014-2018 de les autoritzacions 
excepcionals per a la captura en viu i tinença d’ocells frin-
gíl•lids per a la cria en captivitat dirigida a l’activitat de 
concursos de cant (les captures en viu havien estat vetades 
durant els anys 2012 i 2013).
No obstant, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha 
rectificat de nou i el 2016 va deixar d’autoritzar captures 
d’ocells de cant. El motiu és per l’inici d’un procediment 
d’infracció de la Unió Europea contra l’Estat espanyol per 
quatre expedients informatius sobre protecció d’aquestes 
aus silvestres. 
Els esforços, diuen, estan posats a analitzar científicament 
la possibilitat de la cria en captivitat d’aquets ocells. La cria 
en captivitat d’aquests ocells és molt difícil. Els ocells fan 
la seva pròpia selecció en el medi natural i, a més a més, la 
cria amb èxit requereix que hi hagi unes condicions climà-
tiques adequades que els ocells cerquen amb els moviments 
migratoris i que són molt difícils d’aconseguir en captivitat. 
Per això, el col·lectiu dels ocellaires no en treu el rendiment 
esperat i la cria és molt minsa.

En definitiva, res ens impedeix de tenir un ocell fringíl•lid 
a casa nostra si no està expressament protegit per la llei i 
inclòs al seu annex.
Ara bé, serà difícil trobar-lo perquè la seva cria en captivitat 
és molt difícil i sempre hauria de ser adquirida d’un criador 
autoritzat, perquè la captura en viu només serà possible si és 
autoritzada expressament i per a usos del cant.

Els ocells fringíl·lids 
NO són animals
de companyia ni
domèstics
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Modalitats de caça

Les palomeras
d’Etxalar

En aquesta edició coneixerem la cacera de tudons tradicional d’Etxalar de la 
mà de l’Asociación de Cazadores de Paloma Torcaz de Euskadi (ACPTE) i amb 
imatges del fotògraf professional Mikel Arrazola.

PASAPALOMA va néixer l’any 2013, fruit de la unió de 10 caçadors bascos 
amants d’una modalitat de cacera comuna. En poc temps van crear el fòrum 
www.pasapaloma.com, que aplega més de 3.500 usuaris registrats i el canal 
de Facebook https://www.facebook.com/pasapaloma/ amb quasi 6.000 segui-
dors, amb l’objectiu de trobar una eina de treball per als caçadors de tudó.
Al portal web s’hi pot trobar tota la informació necessària per a la caça del 
tudó, des de mapes de vent, meteorològics, moviments dels tudons a França 
i al nord d’Europa, recomptes externs i fins i tot recomptes propis en temps 
real. Mitjançant la CRÒNICA POSTAKAS, amb un llenguatge planer, s’infor-
ma sobre la migració del tudó, quantitats, posició i pronòstic de passa: quan, 
com i per on passaran. És una referència entre els caçadors amb milers de 
lectures i que molts utilitzen per organitzar les seves jornades de caça.
Posteriorment es varen crear els canals d’alerta de passa i el grup de What-
sApp d’informació. Disposen a dia d’avui de 12 grups per a la zona nord amb 
una cobertura de gairebé el 100% de les rutes possibles, compten amb un altre 
grup a la zona de Portugal, un altre a la zona centre sud i per últim un altre 
a la zona mediterrània. Aquest últim grup, el mediterrani, és un dels més ac-
tius principalment sobre els tords, de manera que s’està organitzant un segon 
grup una mica més tudonaire amb gent més del nord a la zona catalana. En 
el total de grups hi ha més de 500 caçadors, plenament intercomunicats que 
ofereixen informació instantània referent al tudó.
Gràcies a la bona acollida del sector tudonaire, es va decidir donar un pas més 
i presentar el projecte a les 4 federacions de caça del país Basc, tot i que fins al 
moment, només la de Guipúscoa i la Basca s’han mostrat interessats a col·la-
borar-hi.
Fruit d’aquestes col·laboracions, i d’altres que s’hi van afegint (Societats de 
Caçadors, empreses del sector…) es va començar a treballar fora del que són les 
xarxes socials, i aquest fet els va encaminar a fundar, l’any 2015 l’Asociación 

Per Aitor Bilbao
PASAPALOMA - ACPTE
Fotos Mikel Arrazola
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de Cazadores de Paloma Torcaz de Eus-
kadi (ACPTE), per tal d’operar com una 
entitat jurídica.

Els objectius de l’Associació són:

• La cura i protecció de la caça del tudó 
a Euskadi, així com fer-ne una caça sos-
tenible.
• Representar, coordinar, defensar i do-
nar suport als interessos, fins, objectius 
i activitats dels seus associats a Euska-
di.
• Informar i assessorar les adminis-
tracions, ens públics i socials sobre les 
mesures afavoridores i suggeriments 
convenients de regulació sobre la caça 
del tudó.
• Fomentar i col•laborar amb Federa-
cions de Caça, col•lectius de caçadors i 
altres estaments similars, així com amb 
les institucions, tant en l’àmbit regional, 
nacional i internacional, com en estudis, 
enquestes i treballs sobre el tudó, per la 
seva cura i divulgació.
• Invertir els recursos econòmics dis-
ponibles en activitats que redunden de 
manera directa en la millor protecció, 
conservació i foment del medi ambient 
i l’activitat cinegètica del tudó.
• Organitzar i dur a terme activitats i 
esdeveniments, debats i reunions tant 
socials com culturals que tendeixin a 
una caça de tudó mes digna i sostenible.

La principal activitat de l’ACPTE és la 
gestió, manteniment i organització de 
Pasapaloma. A més, organitzen dife-
rents cursets, com per exemple de pri-
mers auxilis, de tir, d’autoprotecció en 
muntanya, de fotografia d’animals…
Organitzen també conjuntament amb 
Ajuntaments, Societats local de caça-
dors i les Federacions Guipuscoana i 
Basca la fira de caça més important de 
Guipúscoa, la Fira de caça de Zegama. 
Col•laboren a més amb tirades benèfi-
ques, recollides d’aliments i en general 
en totes les activitats que se’ls demana. 
L’Associación de Cazadores de Paloma 
Torcaz de Euskadi, col·labora amb múl-
tiples organismes, principalment les 
Federacions de caça Gipuzkoana i Bas-
ca, la Fundació Caça Sostenible i Bio-
diversidad (FUNCASBIOD), la revista 
CINEGETICAT (cinegeticat.cat), www.
torcaces.com
 zorzaleros españoles, el club Colomba-
cio Italia, la Federació de caça d’Aquità-
nia…

Sobre la cacera de tudons 
tradicionals a Etxalar

Tothom, fins i tot els que mai hi han 
caçat, relacionen immediatament 
Etxalar amb les seves palomeras, una 
tradició que va més enllà del que és prò-
piament la caça i que, tot i ser una mo-
dalitat prohibida a l’Estat, perdura en 
aquests paratges de la mateixa manera 
que en els seus inicis, al voltant del segle 
XV, inclús ha estat declarat Bé d’Interès 
Cultural.
Segons la Wikipedia, Etxalar és un mu-
nicipi espanyol de la Comunitat Foral 
de Navarra, situat en la Merindad de 
Pamplona, a la comarca de les Cinc Viles 
i a 73,6 km de la capital de la comunitat, 
Pamplona. La seva població en 2016 era 
de 804 habitants (INE).
Geogràficament, les palomeras es 
troben en un collet entre els pobles 
d’Etxalar i Sara, frontera entre Navarra 
i Lapurdi, més concretament al vessant 
de la muntanya Iarmendi (510 m).
La temporada de caça amb xarxes co-
mença l’1 d’octubre i finalitza depenent 
de la passa i el temps sobre el 20 de No-
vembre.
Normalment, a principis de temporada, 
els primers bàndols de tudons que tra-
vessen Etxalar són bàndols petits i en-
tre ells també passen alguns bàndols de 
txolomas (xixelles).
A mesura que la temporada avança, co-
mencen a entrar bàndols més grans a 
qualsevol hora del dia i ja al novembre, 
cap al final de temporada, el tudó passa 
només durant el matí.
El vent és un element essencial en la 
caça de coloms amb xarxes. El vent ideal 
seria del nord o nord-est amb cels clars, 
encara que tampoc és dolent un vent de 
l’est.
Amb vent sud fort en canvi, cal treure 
les xarxes ja que hi ha perill de trenca-
ments, a més que el colom passa a una 
gran alçada i són ingovernables.

Com es caça?

Quan algun palomero veu un bàndol de 
tudons, avisa al “palomero cap” que a toc 
de corneta avisa a la resta de palomeros 
i caçadors que un bàndol s’acosta.
És moment de mantenir en silenci les 
escopetes i col·locar-se tothom als seus 
llocs.
Amb l’aproximació del bàndol, entren 
en joc els palomeros que, pujats en les 
seves trepes llancen unes paletes simu-
lant el vol d’una rapinyaire, el que fa que 
els bàndols com a mesura de protecció 
realitzin un fort descens a la recerca de 
protecció.

En aquest moment els palomeros agiten 
una mena de draps com si fossin bande-
res i comencen a cridar, cosa que provo-
ca que els coloms es dirigeixin cap a les 
xarxes.

Aleshores comença el torn de les xar-
xes...

Una vegada que el bàndol entra a la xar-
xa, el palomero tenint en compte el vent 
i la mida del bàndol, tira d’una palanca 
perquè les xarxes caiguin a gran velo-
citat sobre el bàndol, ajudades per uns 
grans pesos de plom.
En el moment que la xarxa cau, si el bàn-
dol no ha estat capturat, el “palomero 
cap” toca dues vegades la corneta i els 
caçadors que es troben en els llocs al vol-
tant de les xarxes poden disparar.
Són molts els intents i no pocs els fra-
cassos a l’hora de capturar els bàndols, 
ja que els vents, l’alçada de vol dels tu-
dons i altres factors són determinants 
en aquesta manera de captura. Pacièn-
cia i experiència passen a ser igual de 
determinants a l’hora de tenir èxit.

Una mica d’història

No hi ha cap document escrit que dati la 
creació de les Palomeras. El document 
més antic en el qual es nomenen data de 
1378 i posteriorment en 1487.
Des de les primeres informacions que es 
té constància fins a dia d’avui, els amos 
de les palomeras sempre han estat de di-
ferents llinatges navarresos i del poble 
francès de Sara.
A més, per la seva situació a la frontera 
entre Navarra i França, els palomeros 
sempre havien de de demanar permís 
per caçar amb les xarxes, i s’ha caçat 
ininterrompudament excepte durant la 
guerra entre França i Espanya.
Fins l’any 1869 s’utilitzaven 4 xarxes, i a 
partir aquell mateix any es va posar la 
cinquena. 

Les palomeras 
d’Etxalar estan 
declarades 
Bé d’Interès 
Cultural
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No va ser fins 1920 quan es va col·locar la sisena.
Abans les xarxes es teixien en les mateixes palomeras i tenien 
una durada d’uns sis anys i la durada de les actuals és d’uns 
deu anys.
En relació a l’actualitat, al s. XIX l’extensió que abastava el 
conjunt de trepes era molt més gran, ja que comptaven amb 11 
trepes de les quals en els anys 70 se’n van eliminar 3.

La caça

Al principi a més de tudons es caçaven també tórtores i en me-
nor mesura becades.
Normalment sempre s’han caçat més tudons que tórtores 
però hi va haver anys en què es van capturar més tórtores que 
tudons, amb una xifra rècord l’any 1897 de 337 dotzenes (4.044 
tórtores).
La temporada de la tórtora anava del 15 d’agost al 29 de setem-
bre i es va deixar de caçar a partir de 1925.
Pel que fa al tudó, hi ha moltes variacions de captures entre 
anys. Els millors anys van ser entre 1933 i 1955, amb moltes 
temporades superant les mil dotzenes (12.000 coloms captu-
rats) arribant fins i tot a les 1.600 dotzenes (19.200 coloms). 
S’explica que una tarda de 1950 es van arribar a capturar 200 
dotzenes (2.400 coloms).
Actualment, una temporada amb 300 dotzenes o fins i tot 
menys es dona per bona.

Modalitats de caça | Les palomeras d’EtxalarModalitats de caça | Les palomeras d’Etxalar
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A diferència d’avui en dia, els palomeros no comptaven amb 
un sou fix sinó que es repartien el que s’havia caçat o el que 
s’aconseguia a canvi.

El repartiment es feia en funció del treball i experiència del 
palomero i no va ser fins l’any 1970 en què es van unificar els 
sous.

Caça amb escopeta

Des de sempre han conviscut xarxes i escopetes encara que 
no sense molestar unes a les altres. Però podem diferenciar 
dues etapes:
Abans de 1932 - Per caçar amb escopeta calia disposar del per-
mís de la “casa” Gaztelu, encara que com sempre, no faltaven 
les disputes entre els amos de les xarxes i els caçadors d’es-
copeta tot i que ja existia una normativa de funcionament .
A partir de 1932 - L’ajuntament es fa càrrec de les parades, 
canviant el sistema de sorteig pel de subhasta que és el que 
regeix avui en dia. Com a anècdota, val a dir que aquests 
anys els preus de subhasta d’aquests llocs han estat entre 
els 700 i 3.000 euros. A més, hi ha una normativa interna en 
què, per exemple, no respectar el toc de corneta és expulsió 
per aquest dia la primera vegada, dos dies la segona i una set-
mana la tercera, tot i que es respecta bastant i gairebé mai 
s’arriba a aquests extrems.
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Quines parts componen 
les palomeras

XARXES Actualment se n’utilitzen 
6, cadascuna amb un nom caracte-
rístic. Es posicionen en un vessant 
amb inclinació de sud (part mes 
baixa) a nord (part alta). La xarxa 
més gran mesura 17 m d’alçada i 25 
d’ample i la més petita 10 m d’alçada. 
S’utilitza un sistema mecànic (pa-
lanca i contrapesos). 

TREPES I PUESTOS Es troben 
col•locades en forma d’embut, repar-
tides a banda i banda de les xarxes. 
Actualment formen un embut més 
tancat en la seva part ampla que en 
els seus inicis. Hi ha 8 trepes, cadas-
cuna amb un nom característic i de 
diferents formes constructives .

PALOMEROS Són les persones que 
practiquen aquesta modalitat de 
caça. En total, a les palomeras hi tre-
ballen 12-13 persones: 8 a les trepes, 
3 a càrrec de les xarxes i 2 més per 
ajudar a les xarxes i per recollir les 
paletas.
Actualment la majoria dels palome-
ros hi van per afició tot i que com an-
tany són contractats per l’amo de les 
palomeras. Avui en dia tenen un sou 
fix preacordat per a això i han d’arri-
bar a un mínim de 100 dotzenes de 
tudons.

Eines principals 

Paleta: de forma semblant a una ra-
queta de tenis taula, en ser llançada 
imita el vol d’una rapinyaire. Són de 
fusta de vern o faig i pintades amb 
calç blanca.

Ferralla: és un pal de vern amb un 
drap blanc que en agitar-se fa un so-
roll semblant a un tret que serveix 
per espantar els tudons.

Barraca: en un temps l’aprofitaven 
els palomeros per passar hi la nit. 
Actualment s’utilitza com antany, 
per guardar els útils necessaris 
per a la tasca. A més tot el seu inte-
rior està reformat. És propietat de 
l’amo de les palomeras L’associació 
Etxalarko Usategiak-Palomeras 
d’Etxalar, organitza visites guia-
des a les palomeras els dissabtes i 
diumenges, de l’1 d’octubre al 20 de 
novembre, prèvia cita al telèfon 690 
267 756.



Marxem tots cap a Besora, però abans passem amb el Josep Maria a fer 
el carajillo a la Creu de l’Arç; després anem a l’estanc de Besora a descarre-
gar el senglar i cap al cantó de Bevi.
Els gossers i les seves canilles ja estan repartits per la zona i nosaltres 
anem cap a la bassa de Bevi Gros. Agafem una carretera que surt a l’es-
querra del turó del sud de la bassa i anem quasi fins a sota el rec a veure 
si hi ha cap rastre. Res. Ens traslladem fins a la bassa de la Processó”. Allà 
hi ha molta gent ajaçada i fem el mateix i jo fins i tot trenco el son. Avisen 
que els gossos d’en Miquel venen amb rastre bo cap allà. Reculem cap a la 
bassa de Bevi Gros, on deixem el Land Rover. Com que fa una estona que 
no se senten els gossos, el Lluís li diu al Josep Maria que pugi dalt del turó 
a escoltar, jo em quedo a sota, allà a un terrer. Sento els gossos molt fon-
dos a baix al rec; aviat diuen que han arribat al senglar i li fan seti, i també 
se sent el gemec d’un que rep. El Moisés avisa que el té a sota seu i baixen 
el Miquel i el Ramon (petit) amb la Txuri per tractar d’arriar-lo. Ja espete-
ga un tret i se senten crits d’ells i dels gossos, arrien fort. “Ja corre!”, diuen 
per l’emissora que ve direcció a Bevi Gros. Penso, “a veure si tornaré a 
tirar”; em situo una mica més cap al cantó de la bassa, des d’on domino 
quasi fins a la carretera un tros de quintà i la terrellera en qüestió. Trec el 
fiador, miro l’alça i em situo en posició de disparar; espero que no em torni 
a passar com al matí. Cada cop se senten més fort els gossos, “ja anem bé”, 
penso; ha passat només un moment que ja sento soroll a sota i un animal 
que bufa; atenció al màxim, doncs. Reconec que és el senglar, sortirà aquí 
davant que és on el tinc, no, ja el veig que es vol esmunyir pel tros de terre-
llera que controlo. Es veu que m’ha ensumat, és gros i blanquinós. Penso 
“apunta’l bé i assegura’l” ja que va una mica esverat i vol posar distància 
entre ell i la ferum humana que ha percebut. Quan va pujant i abans no 
el perdi de vista, a uns 50 m, li tinc el punt de mira a l’esquena; tiro, veig 
que fa un sotrac, l’he tocat i crec bé, per això no em plantejo tornar a tirar, 
perquè crec que ja en tindrà prou; tot i així corro cap allà pensant que no 
estigui només ferit i quan vinguin els gossos els pugui estripar. 
Quan soc al lloc on he vist que el tocava, veig les rames de terra d’un pi 
petit que es belluguen i amb el sol de cara m’hi he de fixar per veure que 
al seu peu, sobre un llit de branques seques, hi ha un animalassàs estirat 
fent les últimes; m’hi acosto, apuntant-lo per si de cas però no es mou. En-
cara que li tiri un roc, el toqui amb el rifle i li estiri la cama, està ben mort, 
i quins ullals que té el nen!, és un masclàs d’uns 90 kg. Els ullals deuen ser 
medalla d’or. Té el tret al bell mig de l’esquena, a l’altura de les potes de 
davant. Quina il•lusió!!! Ja m’ha passat l’emprenyament del matí.
Ja arriben el Mates, més tard el Tom i Kiwi, també el Boires, i per últim 
el Brillant; els atio fort perquè s’ho mereixen. Confirmo amb els gossers 
que han arribat 5 gossos i cap de ferit. Quan aquests arriben, després de 
les felicitacions, l’Alfons capa i degolla el senglar, i a continuació passem a 

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.

El senglar mediàtic 2a part

la secció fotogràfica. Com que no som gaire destres, ens queden unes fo-
tos regulars, tot i així es pot veure la categoria de l’animal, i hem d’acabar 
la secció perquè se’ns ha acabat el carret.
Estirem el senglar un tros enllà i aleshores ve el Josep M. amb el cotxe i 
el carreguem; mentre esperem que s’acabi la cacera, fem un mos allà al 
terrer. Un cop acabat aquest i la batuda, ens traslladem cap al coll de Bevi, 
on ja hi ha tots els participants reunits: felicitacions, enhorabones, etc... 
S’atura un cotxe, baixa una parella i ens demanen permís per fotogra-
fiar-nos amb el senglar; es presenten, són del setmanari La Marxa de Ca-
talunya de Vic. Després de la nostra autorització i fer-nos unes quantes 
fotos, ens diuen que sortiran publicades el divendres, però que passem 
per la redacció a recollir unes quantes còpies per als participants. 

Una de les fotos és aquesta, en què sortim 10 companys de la colla. A dia 
d’avui la meitat ja ens han deixat. Descansin en pau.
Aquesta és la foto que fa mediàtic aquest senglar i que va sortir publica-
da el 26 de gener de 1990. No acaba aquí la importància d’aquest animal, 
ja que presideix el racó cinegètic de casa, on tots els meus nets han aprés 
què és un porc senglar.
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Racó
Gourmet

 

Ragú de cérvol
amb rigatoni
i carbassa 

Ingredients

• 300 g de carn de cérvol
• 2 cebes grosses
• 250 g de tomàquets secs amb oli 
•  100 g de salsa de tomàquet 
• 500 g de rigatoni gros 
• 1 carbassa mitjana 
• 1 gra d’all 
• Brandi
• Vi blanc

Recepta
Preparació

Peleu la carbassa i talleu-la a daus petits, sal-
pebreu i saltegeu-la amb una mica d’oli. Re-
serveu.
Poseu a bullir una bona olla amb aigua amb 
una fulla de llorer i sal .
Passarem la carn de cérvol neta de tels i nervis 
per la picadora.
Posarem un rondo al foc amb un rajolí d’oli 
d’oliva. Tallarem l’all i el sofregirem junta-
ment amb la picada de cérvol salpebrada. 
Abans que enrosseixi hi posaren la ceba ta-
lladeta; deixem coure a foc fluix fins a cara-
mel·litzar la ceba, desglaçarem amb el brandi 
i el vi blanc i incorporem les tomates tallades i 
la salsa. Estofarem el conjunt ¼ d’hora.
Mentrestant bulliren els rigatoni al dente.
Escorreu la pasta i ajunteu-la amb el ragú de 
cérvol a la cassola, feu un parell de voltes i 
munteu el plat al gust.

“Si no trobeu rigatoni, qualsevol pasta italia-
na de format gros us valdrà. Però no la ren-
teu ni refredeu un cop cuita perquè sol quedar 
aquosa i poc gustosa”.

Un altre any em toca desitjar-vos unes bones 
festes i entrada d’any. Cinegèticament que sigui 
millor que el passat, que ens plogui una mica més 
i que el temps acompanyi. Bona caça, a cuinar i 
gaudir de la família en aquestes dates!

Per Jordi Álvarez Garriga, TOTI.
Cuiner, caçador i recol·lector.
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Telemetria per a Experts en Caça

No perdeu els vostres gossos
amb simples collars GPS

No malgasteu els vostres diners
en la compra de mapes

Us tinc campions,
som-hi cap a casa

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

ÚNIC 

AL MÓN

GPS+Ràdio Tracking

Localitza
ció i navegació


