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CALENDARI 
DE FIRES 
i PROVES DE 
TREBALL 
AMB GOSSOS 
A CATALUNYA

FIRES
8 D’ABRIL Fira del Senglar d’Osor (Girona)
28 D’ABRIL Trobada de Colles del senglar d’Osona i rodalies a Folgueroles (Barcelona)
19 i 20 DE MAIG Fira del Caçador de Solsona (Lleida)
26 DE MAIG Girocaça a Santa Cristina d’Aro (Girona)
17 DE JUNY  Fira del Caçador a Sant Fruitós de Bages (Barcelona)
5 D’AGOST Fira de Caça del Penedès a Guardiola de Font-rubí (Barcelona)
30 DE SETEMBRE Fira Caçador Ciutat de Tàrrega (Lleida)
6 i 7 D’OCTUBRE Fira del Caçador a Masdenverge (Terres de l’Ebre)
25 DE NOVEMBRE Fira del gos caçador a Arbeca (Lleida)
28 DE DESEMBRE Fira de l’Isard a Ansovell (Lleida)

PROVES DE TREBALL 
AMB GOSSOS
2, 3 i 4 de MARÇ a Cassà de la Selva.
Prova de treball gossos de rastre sobre senglar.

17 i 18 de MARÇ a Cassà de la Selva.
Prova de treball gossos de rastre sobre llebre.

31 de MARÇ i 1 d’ABRIL a Bàscara.
Prova de treball gossos de rastre sobre senglar.

6,7 i 8 d’ABRIL a Arén.
Prova de treball gossos de rastre sobre senglar.

21 i 22 d’ABRIL a Viladrau.
Prova de treball gossos de rastre sobre senglar.
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Editorial
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Benvinguts i benvingudes a la nova edició de la revista Ci-
negeticat, benvinguts i benvingudes al mes de març.

De nou, entrem a la recta final de la temporada hàbil de 
cacera del senglar i, de nou, superem rècords de senglars 
abatuts en gairebé totes les colles senglaneres de Catalun-
ya. Aquesta és una tendència a l’alça amb difícil pronòstic 
final. Tan difícil, que l’Administració anuncia reiterada-
ment Plans Especials que, malauradament, solen quedar 
en paper mullat, ja que cada any es repeteix la mateixa 
història (farem una llei, farem un decret, farem un pla, 
farem un model, farem un treball conjunt, farem, farem, 
farem... i, com diu el Bato al Borrego als pastorets del meu 
poble, “diu, diu, diu... que no diu res!”).

Al mes de març s’obren les jornades de proves de treball 
amb gossos de rastre, cada vegada més presents en dife-
rents punts del territori, segurament, gràcies a la bona or-
ganització dels pioners d’aquestes proves a Catalunya, els 
amics del Club del Porcellana, que han sabut transmetre 
l’essència de les proves de rastre als amants dels gossos.

També encetem la temporada de fires i trobades, que es-
devenen un punt de trobada entre caçadors per reviure 
les aventures de la passada temporada i planificar la pro-
pera. Al mateix temps, aquestes fires ofereixen una porta 
oberta  a la societat “no caçadora” també, contribuint a 
divulgar el caràcter ambiental de la caça i que tot aquell 
qui gaudeix de la natura conegui de primera mà quines 
activitats s’hi realitzen i quins agents hi intervenen.

D’altra banda, el mes de març és un dels mesos en què el 
col·lectiu caçador rep més atacs per part dels grups ani-
malistes, ja que es comencen a difondre missatges de difa-
mació relatius al fet que un cop acabada la temporada de 
cacera, els caçadors abandonen els gossos. Voldria expres-
sar la meva total repulsa sobre aquests falsos missatges. 

MARÇ,MARÇOT, 
MATA LA VELLA 
A LA VORA DEL FOC 
I A LA JOVE SI POT!

De persones irrespectuoses n’hi ha a tots els col·lectius de 
la societat, però en cap cas és una conducta generalitzada 
en el de caçadors. Nosaltres estimem els nostres gossos i 
els cuidem molt més bé del que molts es pensen i ho fem, a 
més, amb els nostres preuats calers.

Amb la qüestió de tenir animals a càrrec, ja siguin per 
caçar o com a animals de companyia, necessito verbalitzar 
el que en penso, que passa per dues premisses ben senzi-
lles:
• Qui vulgui un animal que el cuidi i se’n faci responsa-

ble, a casa seva.
• Qui no pugui mantenir un animal en condicions òp-

times té dues opcions: o bé regalar-lo a algú que se’n 
pugui ocupar o bé que el sacrifiqui (per dur que sigui).

Si no es compleixen aquestes premisses, passa el que pas-
sa, acabem obligats de disposar de protectores i/o centres 
d’acollida, que es nodreixen, a més, de fons públics i que 
per acabar-ho d’adobar estan saturadíssims i presenten 
grans dificultats de gestió. I tot això, per què? Per ser uns 
mediterranis del sud ben irresponsables. Com pot ser que 
hi hagi ajuntaments que mantenen colònies de gats amb 
diners públics? D’on han sortit aquests gats? El que té un 
gat se’n ha de fer responsable i, si aquest cria, doncs també 
s’ha de fer responsable dels seus descendents. No està bé 
que campin a l’ample i caguin a casa del veí... i parlo de gats 
però em refereixo a tots els animals de companyia. Si tots 
ens ocupéssim dels nostres animals no hauríem de crear 
bolets animalistes i, molt menys, mantenir-los. O potser 
els que s’haguessin de disposar, tindrien una gestió més 
eficaç. El mateix passa amb els animals exòtics. Està molt 
bé que la gent pugui tenir a casa seva cacatues, vietnami-
tes, cotorres o polítics, però que se’n facin RESPONSA-
BLES, els tinguin en bones condicions, no els deixin sortir 
de casa solets i, per descomptat, que recullin les seves fe-
mtes i els tinguin sempre controlats.

Eduard Melero
Director
cinegeticat@cinegeticat.cat
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Caça news

El dia 25 de novembre de 2017 es va celebrar a la Comar-
ca de l’Alt Urgell (en el límit de la RNC Cadi, en el PN del 
Cadi-Moixeró) el Trofeu Ploma del Pintor Plata amb 10 
gossos inscrits, 9 setters anglesos i una setter Gordon. La 
prova organitzada pel Setter Club d’Espanya va comptar 
amb la col•laboració de la Societat de Caçadors local de la 
Seu d’Urgell, a través del seu president i aficionat al setter 
anglès, Tony Villarubla, el qual va posar tota la seva cura a 
garantir el correcte desenvolupament de la prova en una 
zona que va quedar reservada per a l’esdeveniment.
La tònica general d’aquesta temporada, fins al moment, ha 
estat l’escassetat de becades i el seu comportament esquiu. 
La sequedat del terreny, les gelades d’aquella setmana i la 
falta d’aire van fer que tan sols es pogués localitzar una 
sola becada, malgrat això es van veure gossos de qualitat 
i els participants van gaudir d’un interessant intercanvi 
d’opinions sobre setters i becades.
Es va iniciar un primer torn amb els germans (Radentis 
Zum i Euskitze Cossa) Euskitze Hamilton (cond. Jordi 
Ribó) i Euskitze Hierba (cond. Àlex Cuadros). En el seu 
torn Hierba va sortir potent i a bon ritme, amb conside-
rable amplitud i bon contacte amb el conductor; als 10 mi-

Celebració del Trofeu Ploma 
del Pintor Plata a l’Alt Urgell

Es va poder obtenir el Diploma  
d’Iniciació en la modalitat de caça 
pràctica de becades, sense mort

nuts aproximadament de 
l’inici de la prova, el beeper 
de Hierba va sonar en el lí-
mit del bosc amb una petita 
taca de pastura i algun boix 
i argelagues disseminades. 
El conductor va fer guiar 
la gossa, que seguia felina 
un rastre i que no va re-
soldre. Als dos metres d’on 
mostrava la gossa, el jutge 
va observar un dormidor 
de perdiu roja. Va comen-
tar l’organitzador que les 
perdius van volar instants 
abans, en sonar el beeper. 
Van continuar sense més 
ocasions.
El segon torn va ser per a 
Olaf Reina del Pirineo (Vip 
de la mazorra i Ivette de 
Cingles de Bertí) i Euskitze 
Júpiter (Hectore del Zag-
nis i Euskitze Cossa), dos 
gossos amb una excel•lent 
morfologia i moviment. 
Van començar a bon ritme, 

amb avidesa de caça, fins 
que en el minut 3 Júpiter 
va fer la primera mostra, 
seguida d’una guia rasant, 
molt felina, en presència 
del Conductor (Àlex Cua-
dros), el jutge (Manuel 
Teixeira) i l’organitzador 
(Tony V.). Júpiter va girar 
a la dreta i va acostar-se a 
la seva guia, uns 10 metres i 
al cap de poc se sentia tam-
bé el beeper d’Olaf, que va 
ser atès pel seu conductor 
Ivan Vargas i el jutge d’ala, 
Ismael Carro. La becada es 
trobava bloquejada entre 
els dos gossos i va sortir 
cap a Júpiter, i el seu con-
ductor, À. Cuadros, va po-
der detonar i aconseguir els 
respectes a tret i vol. Punt. 
Van prosseguir el torn sen-
se més opcions.
El següent torn va ser per a 
Euskitze Nivali (cond. Jordi 
Ribó) i Nela (de Marc Subi-

Zona del concurs amb Àlex portant Júpiter i Hierba, Iván Vargas portant 
Olaf Reina del Pirineu i Marc Regada portant E. Hamilton i Boy de 
Cortiuda.

Àlex rebent el trofeu primer EXC aconseguit per Euskitze Jupiter, en mà 
del jutge Manolo Teixeira i del seleccionador del Setter Club Ismael Carro.
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venir a donar un cop de mà). També una menció especial 
a la col·laboració del cos d’Agents Rurals i als gossers que 
va participar a la batuda. Entre tots, es va aconseguir ofe-
rir moltes oportunitats de captura i es va gaudir d’un bon 
ambient de caça i natura. També volem donar les gràcies 
als participants pel seu comportament exemplar i la seva 
il·lusió per formar part d’aquesta activitat.
 
Finalment, donar les gràcies a la Real Federación Española 
de Caza i a Nissan per cedir-nos un espectacular Nissan 
Navara per gaudir de la jornada. Una combinació comple-
ta de tot terreny i pick-up amb la qual desplaçar-se amb 
seguretat i eficàcia per qualsevol lloc.   
 
Després de la bona experiència viscuda dissabte, la Fede-
ració Catalana de Caça obre les portes a seguir organit-
zant jornades similars a la resta de Reserves Nacionals de 
Caça de Catalunya, promovent així les bones pràctiques i 
la caça responsable i el relleu dels joves i les dones 
caçadores.

El passat dissabte, 27 de gener, la Federació Catalana de 
Caça va portar a terme una batuda de cérvol femella i 
senglar a la Reserva Nacional de Caça de Boumort. Amb 
aquesta activitat es va col·laborar a donar compliment al 
Pla Tècnic de Gestió Cinegètica de la Reserva i alhora es 
va donar oportunitat a molts joves i dones caçadors/es de 
participar en una batuda de caça major.    
 
Malgrat que semblava que hi hauria mal temps, finalment 
es va poder gaudir d’un dia de fred però clar i assolellat. 
Prop de trenta caçadors, joves i dones, van desplaçar-se 
fins a la RNC de Boumort per participar en aquesta batu-
da on l’objectiu era promocionar la caça major i donar im-
puls als col·lectius que cal recolzar per aconseguir relleu i 
continuïtat en la nostra activitat cinegètica.
 
Des d’aquestes línies volem agrair molt especialment la 
feinada que van fer el personal de la Reserva Nacional de 
Caça de Boumort, professionals, dedicats i treballadors 
del primer a l’últim (incloent guardes jubilats que varen 

La feinada portada a terme pel  
personal de la Reserva Nacional de 
Caça de Boumort, la col·laboració 
dels Agents Rurals i la bona tasca 
dels gossers van convertir el dia en 
una experiència molt positiva.  
Segur que no serà l’última!

MAGNÍFICA 
JORNADA DE BATUDA
PER A JOVES I DONES 
A LA RNC DE BOUMORT

L’organitzador Toni Villarrubia (Pachín) guia els participants per la zona 
del concurs al costat del jutge principal Manuel Teixeira i el participant 
Jordi Ribo amb Euskitze Hamilton.

rana). Un torn excepcional, 
en la nota alta del concurs 
segons van esmentar els 
jutges en el report. L’extens 
torn no va aconseguir po-
sar els gossos en presència 
de caça. En el report es va 
comentar la seva prestació 
i possibilitat de continuar 
treballant amb ells per arri-
bar a les disciplines supe-
riors.
A causa d’una avaria al 
cotxe d’Albert Busquets 
(que portava dos gossos) 
va acabar el matí amb la 
setter Gordon Fosca (Sun-
downer’s Emporio i Joy of 

My Heart) i el SIM Boy de 
Cortiuda (cond. Marc Re-
gada). En aquesta ocasió 
van baixar el pendent de 
la muntanya fins a un fons 
més humit. Recorregut am-
pli i minuciós però que no 
va donar més possibilitats.
Agraïments al Setter Club, 
Tony i la Societat de Caça-
dors de la Seu, els con-
ductors Jordi Ribó, Marc 
Subirana, Marc Regada, 
Ivan Vargas, Miquel López, 
Albert Busquets, Àlex Cua-
dros i als jutges Manuel 
Teixeira (principal) i Ismael 
Carro (seleccionador).
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Una nova tarda de caça està per sumar-se a les tantes que 
he passat a la Serralada del Cadí. Aquest cop, acompanyat 
del meu pare i un company d’afició, ens dirigim en busca 
d’un bon exemplar de cabirol. El matí del mateix dia ja ha-
víem caminat amunt i avall per trobar-ne un, però com és 
normal, molts cops en la caça, sense èxit. Cal recordar que 
és això en què consisteix la caça i a què hem vingut; no 
conformar-nos amb el primer que es vegi i buscar alguna 
cosa que valgui la pena.

Com és habitual en aquests últims dies, la calor juga fort 
el seu paper, tot i així decidim sortir una mica d’hora per 
buscar un bon lloc on poder fer una espera. Des del meu 
punt de vista i experiència, considero que durant el matí 
és bo moure’s i caminar. En canvi, a la tarda, crec que és 
millor trobar un bon punt amb vistes i esperar que hi hagi 
sort. Caminem una estona fins a trobar un bon lloc on 
poder esperar, almenys durant les últimes dues hores de 
llum. La zona és molt bruta i amb pocs espais clars, per 
això s’ha d’estar sempre atent ja que si es presentés una 
oportunitat d’albirar una peça seria curta, perquè es ne-
cessita temps per localitzar-la, valorar-la i si fos necessari 
aproximar-nos per posar-nos a tiro. Personalment, crec 
que és el més maco de la caça, ja que em considero caça-
dor, no tirador olímpic. Avui en dia sembla que molta gent 
es decanta per tirar a distàncies estratosfèriques en lloc 
d’apropar-se, sentir els nervis a flor de pell i córrer el risc 
que l’animal et detecti o tu mateix cometis un error que 
et pugui delatar. Quan es tira a distàncies excessivament 
llargues l’animal juga amb desavantatge i no pot saber 
de la teva existència, ja que és físicament impossible. De 
totes maneres, aquesta és la meva opinió i entenc que no 
tothom accepti compartir-la. Finalment, una mitja hora 
abans de fer-se fosc, localitzo un cabirol en un petit espai 
a gairebé 300 metres. El miro amb els prismàtics i veig de 
seguida que pot ser bo, de fet molt bo, així que no perdo el 
temps i penso com fer-ho. Està caminant i fen pauses molt 
curtes, i com que està al cantó del brut s’ha de ser ràpid. 
No em sento còmode per tirar i decideixo aproximar-me 
(en aquell moment, els tres, ens hem separat per cobrir 
més zones). Veig una línia d’entrada que podria ser bona 
i no hi ha vent, així que... endavant! En poc temps aconse-
gueix-ho posar-me a 50 metres, i el que és millor, estirat, 
que des del meu punt de vista és el millor recolzament i 
pot marcar una gran diferència a l’hora de tirar. 

Torno a comprovar les banyes i sí, el veig bo. Apunto i 
disparo. El cabirol bota i es llença bosc avall i el perdo de 
vista. Tot i així, estic convençut d’haver-lo tocat i que el 
trobaré a pocs metres del lloc (almenys aquesta és la meva 
impressió). El company torna al sentir el tret i anem a bus-
car-lo. Hi ha sang al lloc de tiro; la seguim els primers 10 
metres i després, ni rastre. Seguim direcció avall per un 
tros, ja que és el que solen fer els cabirols quan estan fe-
rits, i encara que estiguin ben tocats poden agafar inèrcia 
i arribar molt lluny. Caminem i girem per la zona durant 
mitja hora però res; s’està fent fosc i decidim deixar-ho. 
Acte seguit contactem amb el grup Rastrejadors i ens po-
sem d’acord per venir el dia següent al matí a provar sort 
amb un gos de rastre. Així que amb la decepció a dins tor-
nem cap al cotxe.

L’endemà, ve un company del grup Rastrejadors, en Mi-
quel, un home molt simpàtic amb una gran passió per la 
caça. Ens dirigim els quatre en cotxe cap a la zona on hem 
perdut el cabirol.

Ja tornem a estar a peu de canó guiats per en Miquel i el 
seu gos Zip. De seguida, en Zip agafa el rastre i caminem 
darrere. Després d’uns metres en Zip agafa una direcció 
que no sembla la correcta i en Miquel el fa tornar, ja que és 
segurament un altre rastre fresc de la nit. A l’instant, en 
Zip agafa la direcció correcta i en qüestió de pocs minuts 
ja el té. Al•lucinant!! El cabirol havia intentat donar la vol-
ta i pujar cap amunt, completament el contrari al que jo 
pensava. S’havia ficat dins d’un brut pel qual vaig passar 
el dia anterior a menys de 3 metres però no l’havia vist. 
Estava entre branques seques i quedava completament ca-
muflat. El traiem del brut i ens adonem del maquíssim que 
és! És el cabirol més guapo que he caçat i òbviament va 
ser una gran alegria. A mi, personalment, no hi ha res que 
em faci més ràbia que perdre un animal ferit, i crec que 
tot bon caçador ha de fer sempre el màxim possible per 
trobar-lo. Hauria de ser com un codi ètic que tots hauríem 
de complir, i gràcies al grup Rastrejadors hem pogut com-
plir-lo. Els hi estic molt agraït. Sense en Miquel i en Zip no 
hagués sigut possible cobrar-lo.

Ara sí, toca gaudir del moment i del preciós paisatge que hi 
ha al nostre voltant, abans de tornar cap a casa donant per 
conclosa una altra gran expedició de caça.

Relat d’un caçador

Enzo

Cinegeticat8
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Les banyes del cabirol  
tenen una finalitat sexual 
i responen al caràcter  
territorial d’aquesta espècie 
i, en especial, a la capacitat 
de suportar amb èxit els 
rigors de l’època més  
desfavorable de l’any.

La moderna paleoantropologia ha revelat que el principal 
factor d’hominització de l ’home actual el constitueix 
la seva condició de caçador. Això va determinar la 
complexitat del seu entramat social i la consciència dels 
seus actes, que l ’han impulsat a buscar símbols capaços 
de posar de manifest les seves ambicions, estats d’ànim 
i capacitats. La fauna, les seves preses, i en especial els 
remugants salvatges, li han proporcionat des de l ’ inici 
dels temps un material altament estimat per expressar 
la seva habilitat i la seva necessitat d’establir algun 
vincle amb l ’espiritualitat i els poders ocults de la 
natura, mitjançant la col•lecció, exhibició i representació 
dels trofeus de les seves preses i molt en particular les 
banyes dels cèrvids.

És curiós observar com en totes les cultures de caçadors 
resulta atractiu el fet de conservar i exhibir els trofeus 
de la peça. 

Alguns passaran a formar part dels ornaments 
personals del caçador i de la seva família, mentre 
altres adornaran el seu habitatge o les seves 
propietats, i això amb independència de la mida de 
la peça. George i Anthony Bubenik , en el preàmbul 
del seu llibre Horns, Pronghorns and Antlers, dedicat 
a un extens i profund estudi de les cornamentes, 
recullen amb encert frases com: “Des dels primers 
dibuixos deixats en les parets d’antigues coves, els 
humans s’han vist fascinats pel fenomen únic en 
el regne animal, de la presència de banyes i astes” 
“aquestes conspícues protuberàncies han tingut 
un lloc important en la història de la humanitat”. 
“Part del seu ancestral interès va ser causa del seu 
valor com a símbol de masculinitat; aquest interès 
persisteix encara avui a la caça de trofeus, una 
honrosa tradició desenvolupada durant segles en 
molts països del món”.
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El significat de la seva banya
Els cèrvids constitueixen una extensa família que actualment 
ocupen tots els continents. Són remugants d’aspecte gràcil, 
caracteritzats per la presència de banyes que es muden 
anualment (decídues). En general són els mascles els que les 
presenten, si bé en el ren les femelles també estan dotades 
de sengles banyes, encara que d’inferior grandària i amb una 
conformació més senzilla. Igualment existeixen alguns cèrvids 
desproveïts de banyes, com el cérvol mesquer o el cérvol d’aigua 
xinès, que en canvi presenten uns canins ben desenvolupats. 
Aquestes formes corresponen a les formes més primitives de 
cèrvid. Hi ha alguns estats intermedis, com els muntjacs que 
presenten simultàniament banyes i ullals.
Les banyes en els cèrvids sorgeixen com una opció evolutiva 
al llarg del plistocè amb una finalitat eminentment sexual. 
Treballs com els desenvolupats per Stephen Jay Gould han 
posat de manifest aquestes circumstàncies, en què assenyalen 
la influència decisiva dels canvis climàtics en la configuració 
de la proporció banya-cos i la seva operativitat en termes de 
selecció sexual.
El nostre cabirol no és una excepció i és portador d’un modest 
trofeu, que en general només apareix en els mascles (hi ha un 
petit percentatge de femelles capaces de desenvolupar unes 
banyes que no arriben a mineralitzar completament) i que té 
una finalitat sexual.
El cabirol és una espècie pionera en ambients forestals en 
transició, o el que és el mateix, ocupa les zones forestals 
durant els moments posteriors al seu establiment i polsos 
de creixement de major intensitat, generalment després 
d’incendis, repoblacions forestals o tallades i rebrotades del 
bosc. És en aquest tipus d’ambients en els quals el cabirol obté la 
seva avantatge, on desenvolupa un comportament territorial de 
manera que els exemplars més capacitats s’apoderen d’aquelles 
fraccions de terreny amb millors condicions de cobertura, 
aportació d’aliments (en quantitat i varietat) i tranquil·litat. 
Si parlem de territori, en propietat, només ens podem referir 
aquesta capacitat als mascles, ja que són ells els que marquen 
i defensen aquest espai enfront d’altres mascles i toleren la 
presència de femelles amb les seves cries. La idea és que el 
mascle que sigui capaç d’escollir i defensar un terreny serà 
capaç de reproduir-se amb més femelles i transmetre la seva 
herència.

Cal desmitificar en aquest moment la condició de monògam que 
s’ha atribuït al cabirol. Aquesta assumpció és radicalment falsa, 
tenint en compte que el cabirol mascle no demostra cap fidelitat 
a la femella, ni col·labora en la seva cria. Per contra hi ha treballs 
molt ben documentats, com els de Sempér i Hewison, que 
acrediten que els mascles d’entre 3 i 6 anys són els exemplars 
territorials que cobriran, en funció de l’abundància de l’espècie, 
entre 5 i 7 femelles diferents cada temporada, algunes d’elles 
molt allunyades del seu territori i les que trien el mascle i prenen 
la iniciativa en el seguici. Òbviament aquesta selecció feta per 
les femelles respon a la impressió que elles rebin de la capacitat 
i aptitud del mascle, i que ell expressa entre altres coses amb la 
seva cornamenta. 

Però què expressa la banya perquè el mascle resulti atractiu per 
a aquesta femella?

És en aquest context de la territorialitat en el qual la banya i el 
seu cicle cobren sentit. Així, els cabirols mudaran el seu trofeu 
de manera que estigui preparat per complir la seva funció en el 
moment necessari, que és quan la vegetació comença a créixer, 
o fins i tot abans, de manera que aquells animals que siguin 
capaços de ser funcionals abans obtindran una avantatge a 
l’hora de marcar i escollir un territori. 
El creixement de la nova banya comença aproximadament a les 
48 hores del desmogue (muda) o despreniment de la banya, cosa 
que succeeix des de finals d’octubre fins a mitjan novembre, 
depenent dels individus, la seva edat i salut, i durarà entre 84 
i 90 dies fins a la total formació i “descorreado” (pèrdua total 
de la pell que el cobreix) del nou trofeu. Aquesta variació en les 
dates d’inici i finalització fa que a la pràctica els individus d’un 
i dos anys no siguin capaços de fer-se amb territoris i es veiuen 
abocats a convertir-se en exemplars divagants i a fer notables 
desplaçaments des de les terres que els van veure néixer. 
Se sap que el patró de dispersió dels individus joves té relació 
amb la mida de la primera banya, de manera que aquells que 
exhibeixen trofeus de major desenvolupament són rebutjats 
amb més violència pels exemplars territorials, que els que 
porten trofeus menors. S’ha identificat, en aquests individus que 
presenten un primer cap més desenvolupat, un gen que només 
afectaria aquest primer cap i a més té una baixa heretabilitat 
i amb escasses conseqüències en la conformació generalitzada 
de la banya en aquesta població. 
Per altra banda, com veurem més endavant, el creixement de 
la banya expressa la capacitat per suportar amb èxit els rigors 
de l’època més desfavorable de l’any, i no té tanta significació 
social com en altres cérvols. 

Els noms de la banya
És molt habitual trobar caçadors i guardes amb grans 
confusions en relació amb l’edat dels cabirols i l’aparença de la 
banya. Podem dir que, malgrat la seva aparent simplicitat, sense 
cap dubte, el cabirol presenta la major variabilitat en l’aspecte 
i la conformació de la seva cornamenta. Amb independència de 
l’edat dels cabirols, podran expressar qualsevol conformació 
de la banya. El motiu de presentar una o altra dependrà, com 
veurem més endavant, de la salut i de l’alimentació .
També és més freqüent en el cabirol que en altres cèrvids la 
presència de banyes anormals, entenent per tals les asimètriques, 
les que tenen desviacions en els eixos de creixement o les de 
múltiples puntes. Cadascuna d’aquestes particularitats té 
diferent origen però la seva presència diferencial en l’espècie 
revela un cop més la relativa importància de la mida i la 
conformació per a la finalitat a què es destinen, enfront dels que 
tenen els cérvols i daines.Aquest desfasament en el creixement 
i muda de la banya del cabirol és degut al seu comportament 
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GENER
Mineralització 
de la banya

FEBRER
Banya complerta amb borra

MARÇ
Comencen a “descorrear” (treu-
re’s la borra rascant)

ABRIL-MAIG-JUNY-JULIOL-
AGOST-SETEMBRE
Banya neta

OCTUBRE
Comença el “desmogue”  
(els cau la banya)

NOVEMBRE
Comença a créixer la banya

DESEMBRE
Continua creixent la banya sota 
la borra
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El cicle de la banya
El cabirol és una excepció entre els cèrvids per ser l ’única
espècie criadora en dia llarg. Aquesta estratègia 
reproductiva li permet obtenir el màxim rendiment 
reproductiu en fer coincidir el seu estat energètic òptim 
amb la capacitat de concepció. Així les còpules en el 
cabirol es produeixen entre mitjans de juliol i finals 
d’agost, a diferència dels cérvols i daines que deixen els 
seus amors per a la tardor. En aquest moment el balanç de 
nutrients és el millor per a la daina, cosa que possibilita la 
seva condició de multípara (parts múltiples). 
Aquesta particularitat del cabirol en porta una altra de no 
menys interès, especialment per al caçador, ja que aquesta 
forma de desenvolupar la seva sexualitat condiciona el 
calendari de la muda i regeneració de la banya. D’aquesta 
manera una vegada que el cabirol finalitza l ’època 
reproductiva cessa el comportament territorial, es fa més 
tolerant amb els seus congèneres i a partir de finals de 
setembre comença a desprendre’s de la banya. El gruix dels 
exemplars ho faran al llarg del mes d’octubre, especialment 
en la segona quinzena, perquè a mitjan novembre tots els 
mascles de més d’un any es trobin desmogados o sense banya. 
Certament es produeixen variacions locals en funció de 

l ’altitud, com hem pogut anar comprovant en intercanviar 
informació a través amb caçadors i guardes. No 

obstant, els masclets joves nascuts a la primavera 
poden lluir uns petits apèndixs que mantindran 

fins a finals de desembre que es desprendran 
per donar lloc al primer cap. 

Aquest desfasament en el creixement i 
muda de la banya del cabirol és degut al 

seu comportament territorial, al seu cicle 
sexual i a la seva opció evolutiva, factors 
que tenen importants conseqüències, 
entre les quals hem de destacar la seva 
mida.
Es obvi que, comparativament amb 
altres espècies, la cornamenta del 
cabirol té un escàs desenvolupament 
tant en volum com en pes, i una 
conformació especial poc sofisticada. 
Això és conseqüència de diversos 
factors com són l ’escàs dimorfisme 

sexual que fa que la mida de mascles 
i femelles variï tan sols en 4 o 5 

quilos, i sobretot al fet que el cabirol 
fa créixer la seva banya en el moment 

més desfavorable de l ’any. A diferència 
dels cérvols i daines, el cabirol muda 

el trofeu a la tardor, coincidint el seu 
creixement amb el temps en què creixen els 

temporals, les neus i gelades; és aleshores que 
hi ha una parada vegetativa i una significativa 

reducció de les fonts d’alimentació. L’estratègia 
de conservació d’aquest petit habitant de l ’espessor 

davant tals adversitats consisteix en una reducció 
de fins al 50% del seu metabolisme basal i de les seves 

necessitats. Per això procurarà economitzar qualsevol 
esforç inútil i es dedicarà intensament a sobreviure. 
En aquestes condicions es produeix una altra d’aquestes 
sorprenents particularitats d’aquesta enigmàtica espècie: la 
diapausa. Aquest fenomen únic entre els remugants consisteix 
en el fet que les femelles deixen en suspens la gestació durant 
tota la tardor. D’aquesta manera no hi ha creixement de 
l ’embrió fins a finals de desembre, quan els dies comencen 
a allargar-se. L’objecte és fer que els parts tinguin lloc en el 
millor moment per al creixement de les cries i aconseguir així 
la perpetuació de l ’espècie. Mentre les femelles passen per 

aquestes vicissituds els mascles dedicaran l ’energia sobrant 
al creixement de la banya. 

Podem resumir que des de finals de setembre els cabirols 
adults començaran a desprendre’s de la banya, a desmogar 
en el parlar de la caça. Cap a mitjan novembre la majoria 
dels mascles mostraran les seves testes escurades i tan sols 
els més joves quedaran amb banyes. Des d’aquest moment 
s’iniciarà el creixement de la banya a partir dels pedicles 
ossis que es troben en els ossos frontals. Fins al seu total 
desenvolupament la banya està coberta per un epiteli dèrmic 
denominat vellut. Cap a finals d’any podrem veure ja cabirols 
en l ’esplendor de la seva cornamenta, amb les seves banyes 
cobertes de pell amb pèl. A partir de mitjan gener els més 
matiners començaran a netejar el seu trofeu i cap al març els 
adults tindran la banya llesta. Només els mascles nascuts la 
primavera anterior tindran banyes en fase de creixement que 
acabarà al llarg del maig. 
Com veiem, tota l’estratègia vital del cabirol es dirigeix 
a centrar el seu esforç de perpetuació coincidint la 
reproducció i la cria amb la major oferta d’aliment, 
sacrificant a canvi els distintius típicament sexuals com és 
la banya.

El creixement de la banya
La cornamenta de cabirol és un apèndix ossi decidu, desproveït 
de pell, músculs i nervis. El seu mecanisme de regeneració 
està ben documentat i és similar al procés d’ossificació o 
de regeneració de fractures. Però si alguna cosa preocupa 
molts gestors, i la majoria de caçadors, són els factors que 
determinen la mida, gruix i pes de la banya.
La banya inicia el seu creixement a partir del pedicle per un 
procés d’osteogènesi o formació d’os. La base és la formació 
d’un teixit conjuntiu de naturalesa cartilaginosa que en 
fases posteriors s’anirà ossificant pel dipòsit de sals de calci 
i fòsfor. Aquest procés comporta complexes regulacions de 
tipus hormonal, enzimàtic i nutricional.
Contràriament a l ’opinió generalitzada a Espanya, i sense 
ratificació en la bibliografia, el creixement en grandària i gruix 
de la banya no guarda cap relació amb el calci procedent de la 
dieta. En realitat el creixement del trofeu depèn, en primera 
i fonamental instància, del balanç energètic. La base de la 
banya és el creixement d’un teixit cartilaginós constituït per 
proteïnes. La formació de proteïnes en tots els remugants està 
determinada per l ’aportació d’aliments i la seva capacitat de 
generar energia aprofitable per a la flora que habita en el seu 
estómac. El procés de mineralització en tot cas és posterior al 
de creixement. Així doncs, la banya primer creix en longitud i 
amplada i després s’endureix i adquireix densitat. 
D’aquesta manera la capacitat de produir una cornamenta 
de major desenvolupament és funció de l’estat energètic del 
cabirol. Considerant que aquest animal manté una estratègia 
de conservació basada en la reducció de l ’activitat vital, que 
inclou la reducció del temps emprat en alimentar-se, unit al 
descens en la qualitat nutritiva que té lloc en la vegetació en 
l ’època de creixement, serà d’especial importància la situació 
prèvia del cabirol i el desgast d’energia que per altres causes 
té lloc en la fase de tardor i hivern. Conseqüentment al que 
s’ha exposat, podem concloure que el creixement de la banya 
del cabirol té lloc a partir de les reserves corporals, i en major 
o menor grandària dependrà en gran mesura de la capacitat 
individual per aconseguir una bona mobilització i una 
economia d’aquest esforç compatible amb la supervivència.
El calci no és una excepció i contràriament als habituals 
arguments que relacionen els majors desenvolupaments de 
trofeus amb la naturalesa calcària del sòl, serà la mobilització 
del calci orgànic localitzat en els ossos el responsable de la 
mineralització del trofeu. 
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D’altra banda aquestes necessitenen calci per a la banya 
sovint estan sobreestimades i resulten bastant inferiors a les 
que necessita la daina per aconseguir creixements mitjans 
de 145 grams per dia en els seus fills. Aquestes necessitats 
són netament superiors a les que necessita un mascle per a la 
qualitat d’un trofeu de major mida.
El mecanisme de muda està regulat per la durada relativa de les 
hores de llum i intervingut per hormones. George A. Bubenik 
ha resumit amb encert el model hormonal del cicle de la banya. 
D’aquesta manera sabem que en la regulació hi intervé una 
àmplia plèiade de glàndules de secreció interna, la importància 
de la qual varia extraordinàriament en cada moment i que s’hi 
estableixen complicades interaccions. 
Podem resumir que hi ha: 
• Hormones que sincronitzen el desenvolupament de la 

banya ajustant-ho a un patró circadià (p. ex. melatonina, 
prolactina, estradiol).

• Hormones que actuen en la gènesi de la banya 
indirectament a través del metabolisme o estimulant la 
secreció d’altres hormones que actuen més directament 
(per exemple prolactina, hormona de creixement, GnRH, 
LH, glucocorticoides, andrògens, hormona tiroïdal, PTH o 
calcitonina).

• Hormones que tenen com a diana el teixit del pedicle, els 
teixits de creixement de la banya o sobre els nervis de les 
banyes (p. ex. andrògens, estrògens, somatomedines, T3). 

Els treballs de Vogt sobre femelles prenyades de cabirol, 
alimentades amb racions amb alts continguts d’energia i 
proteïna, poden originar poblacions extraordinàriament 
dotades, pel que fa a cornamenta, fins i tot quan provenen de 
poblacions mediocres en la qualitat dels seus trofeus. Aquest 
treball va demostrar el potencial superior de l’alimentació 
davant d’altres manejos i deixa clar força coses per als 
gestors. Això ha posat en evidència la importància que té la 
lactància de les cries de cabirol de cara a aconseguir el millor 
desenvolupament corporal i la consecució d’una reserva òssia 
d’envergadura que doni lloc a una mobilització compatible amb 
la condició de trofeu.
Un aspecte que convé destacar en el context d’aquest article 
és que la densitat de la banya evoluciona de manera inversa 
a l’edat. La banya presenta en la seva forma mineralitzada 
dues textures: una més esponjosa constituïda per un teixit ossi 
trabecular, amb intersticis, i conseqüentment amb una menor 
densitat, i un altra amb una consistència més sòlida i densa. 
Les zones de major densitat s’agrupen en les puntes i la zona 
perifèrica del teixit ossi que serà la que pateixi un desgast major, 
mentre que el centre de la banya és on es troba la zona menys 
mineralitzada. Això es deu en principi al fet que la zona interior 
és la base de la nutrició de l’os en creixement, igual que passa 
amb la resta de la carcassa esquelètica. La causa que determina 
la reducció gradual de la densitat amb l’edat està relacionada 
amb la dificultat progressiva per a la mobilització del calci i el 
fòsfor de les reserves orgàniques que es troben en els ossos. 

La banya i la genètica
En aquests temps, en què la biologia molecular ha fet un salt 
exponencial en el coneixement dels mecanismes de regulació 
dels processos orgànics mitjans per gens, és una temptació 
per a alguns gestors aprofitar determinats mascles que han 
expressat cornamentes desproporcionades i perpetuar-les en la 
seva població. Pel que fa al cabirol, els treballs genètics realitzats 
fins al moment han revelat que l’espècie presenta una alta 
variabilitat genètica, cosa que es tradueix en un ampli perfil que 
limita les possibilitats de selecció, ja que no és fàcil determinar 

els gens que van determinar el caràcter “gran banya”. D’altra 
banda, alguns treballs realitzats semblen apuntar a una baixa 
heretabilitat d’aquest fenomen, cosa raonable si tenim en 
compte que l’aparició de fills capaços de desenvolupar grans 
trofeus compromet el lideratge sexual del senyor del territori, si 
bé això queda limitat per la mecànica de dispersió ja comentada, 
que al seu torn es determina per la grandària de les banyes de 
la primera cap, i és un mecanisme que permet mantenir una 
saludable variabilitat genètica gràcies a l’intercanvi de gens per 
l’emigració i immigració de exemplars. 
Cederlund ens explica que més de 100 anys de caça selectiva a 
l’Europa Central, per tal d’aconseguir grans trofeus, s’ha saldat 
fins ara sense cap resultat de rellevància. 
La talla de la banya, així com la seva morfologia, varia 
enormement d’any en any sense que segueixi cap patró 
definit. Contràriament a les teories comunament acceptades, 
no hi ha manera de reconèixer  un cabirol any rere any per mitjà 
de la seva banya.
Les dades disponibles fins a la data ens condueixen al fet que 
són les condicions de criança el determinant principal, que serà 
regulat per la salut i la tranquil·litat. El duc de Baviera ja ens 
deia “pel que fa al cabirol, no has de procurar millorar la raça, 
millora l’hàbitat “. 

La salut i el benestar
Perquè al cap i a la fi un cabirol sigui capaç de donar una alegria 
al seu caçador o caçadora, cal que l’any previ, a més de ser bo 
des d’un punt de vista nutricional, hagi contribuït a mantenir 
un estat sanitari adequat. El cabirol és una espècie delicada 
en això de la salut. Afeccions com les causades per paràsits, 
com paparres o cucs, produeixen el fracàs de grans promeses. 
Igualment afeccions infeccioses són capaces d’afectar els 
nostres cabirols.
Aquestes afeccions en general són més comunes quan la densitat 
s’incrementa o hi ha problemes de competència per l’espai amb 
altres espècies, tant domèstiques com salvatges. Per això es 
recomana que per millorar els trofeus es controlin espècies 
competidores i es mantinguin densitats moderades i baixes, 
mitjançant el control de la població de femelles. 
Un altre factor igualment relacionat és el de la tranquil•litat i el 
benestar dels cabirols. Podem resumir que un cabirol tranquil és 
un cabirol amb grans possibilitats. Això fa que en zones en què 
les activitats humanes tenen poca incidència s’estiguin produint 
millors trofeus. Els motius són diversos. D’una banda, els 
fenòmens d’estrès estan regulats per una hormona, el cortisol, 
que té un efecte conegut sobre el creixement: el retarda. De fet 
els seus derivats es fan servir com a tractaments antitumorals 
per aquest motiu. De l‘altra, les pertorbacions originen una mala 
gestió de l’energia en una època en què el cabirol no va sobrat 
i l’obliguen a mantenir-se en estat d’alerta, fugint de les zones 
més favorables des del punt de vista tèrmic, la qual cosa acaba 
en una desviació del metabolisme cap als fenòmens de mera 
supervivència en detriment dels de luxe com és la banya.

Conclusió
La banya del cabirol és un caràcter sexual secundari que 
presenta importants diferències quant a regulació, creixement i 
significació etològica respecte a altres cèrvids. La seva grandària, 
el seu gruix i pes no són més que meres circumstàncies que no 
incideixen per res en la supervivència o èxit dels seus propietaris, 
però que posen de manifest una capacitat superior per afrontar 
circumstàncies adverses. El creixement depèn de l’alimentació i 
de la criança i és independent de les aportacions de calci. Altres 
aspectes com la salut i el benestar estan intensament relacionats 
amb el resultat final.
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La nevada
Des de la finestra, avorrit, observo com cau la neu i s’acu-
mula suaument mentre va arrodonint les formes i els re-
lleus del petit jardí de davant de casa meva. Alguns ocells, 
sobretot merles i mallerengues, acudeixen afamats per 
picar les molles de pa sucades de llard de porc que poso a 
l’ampit de la finestra cada matí.

Surto fora, malgrat la neu que cau sense treva, a obrir camí 
amb la pala. Aquesta tasca cal fer-la abans que la neu que-
di pitjada i endurida pel fred de l’ambient. Vaig fent un solc 
per poder accedir al cobert on tinc la llenya i per arribar a 
la plaça on hi tinc aparcat el cotxe. El posaré en marxa una 
estona per escalfar el motor i desfer el glaç dels vidres. Sóc 
ben conscient que fins demà no podré sortir de casa amb 
el cotxe, cal esperar que les màquines llevaneus netegin el 
carrer Major que travessa el poble i la carretera que mena 
a les zones més altes on normalment faig la meva feina.

Pel poble no es veu cap ànima. Tothom resta tancat a casa 
esperant que el temps millori. El termòmetre marca tres 
graus sota zero i sembla que no té intenció de pujar. La ne-
vada, a mesura que passen les hores del matí, va augmen-
tant d’intensitat. Definitivament serà una gran nevada, 
d’aquelles que cauen molt de tard en tard i que recordarem 
mentre visquem per explicar-ho als més joves.

Avui és diumenge i demà vindrà un caçador d’una població 
de la rodalia de Barcelona que ara no recordo. És el titular 
d’un permís de la Reserva Nacional de Caça per caçar el 
dimarts un isard selectiu. Es quedarà a dormir en un petit 
hostal del poble i suposo que soparem junts per comentar 
els detalls de la cacera de l’endemà i altres temes que se-
gurament sortiran durant la vetllada. Espero que demà la 
nevada hagi afluixat i els accessos al poble estiguin nets i 

practicables.

El dilluns, de matinada, observo el cel des de la finestra. 
Encara és ben fosc i hi ha una lluna gairebé rodona i s’en-
devinen alguns estels. Sembla que la nevada ha remès. Els 
carrers del poble, les cases, els cotxes... tot resta amagat 
sota una gruixuda i freda capa de neu. Aviat, quan sigui 
més clar, tothom es posarà en moviment per restablir la 
normalitat, però tot plegat serà lent i feixuc. Jo, de mo-
ment, agafo la pala i el raspall i repasso el corriol que vaig 
obrir ahir. A fora hi ha algun rastre dels gats i fagines que  
han saltironat pel jardí i l ‘hort a la recerca d’algun ocell 
despistat.

Finalment, després d’un parell d’hores de feina, aconse-
gueixo netejar el pas per sortir amb el cotxe. A casa carre-
go l’estufa de llenya per mantenir la casa calenta fins a la 
tornada. Aquest matí hauria de pujar a la Reserva per loca-
litzar els isards. La neu els haurà obligat a baixar de cota. 
Normalment, en aquestes circumstàncies, solen ocupar les 
zones rocalloses i els cingles, que és on la neu desapareix 
primer a causa de la verticalitat del terreny.

La carretera no està en bones condicions. He de conduir a 
poc a poc, amb les marxes curtes i amb tots els sentits en 
alerta. En alguns revolts, el cotxe cueja i perd l’estabilitat. 
Per sort, a aquesta hora del matí no hi ha ningú que cir-
culi per aquestes carreteres de muntanya i puc passar pel 
mig de l’estret carril que ha obert la màquina llevaneus. A 
la vora de la carretera endevino alguns rastres. No he pa-
rat a mirar-me’ls, però segurament són cabirols o cérvols. 
N’hi ha alguns que obren un solc a la neu, són dels porcs 
senglars.

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



19Cinegeticat

Quan arribo al final de la carretera trec la pala del por-
taequipatges i faig una mica d’espai per deixar el cotxe 
de manera que no faci nosa als altres vehicles que puguin 
pujar, tot i que no crec que ningú s’aventuri a fer-ho en un 
dia com avui. Em col•loco les raquetes de neu, agafo els 
prismàtics i em penjo la motxilla. Amb prou feines es veu 
el camí que porta al peu dels cingles, on hi ha els isards. 
La neu ha cobert el territori d’una manera que difumina 
tots els relleus. Les branques dels pins es vinclen sota el 
pes de la neu i sembla que 
s’hagin de trencar en qual-
sevol moment. El silenci 
s’apodera de l’ambient i 
crea una sensació de soli-
tud que tan sols es trenca 
quan passa alguna parella 
de corbs cridant amb els 
seus raucs.

Tot i les raquetes, a cada 
pas em clavo a la neu fins 
més amunt dels turmells, 
cosa que fa que el trajecte 
sigui esgotador. Sortosa-
ment, em conec bé la ruta 
d’accés als cingles perquè 
el tou de neu ho ha esbo-
rrat tot i no hi ha rastre 
del camí.

Entre els pins blancs veig 
dos cabirols que amb prou 
feines poden avançar a 
salts. La boca oberta i 
els fumerols de baf que 
en surten delaten el can-
sament dels animals. La 
neu els arriba fins a la 
panxa i les dificultats 
per desplaçar-se són ben 
evidents. Una mica més 
amunt, quan falta poc per 
sortir del bosc per arri-
bar als cingles, es lleva un 
gall fer de la capçada d’un 
enorme pi vell. Em sap 
greu haver-lo espantat, 
sé prou bé que aquests emblemàtics ocells passen el cru 
i llarg hivern amagats en les zones més inaccessibles dels 
boscos gairebé quiets per tal de no perdre la poca energia 
que poden extreure de l’escàs aliment que hi ha al seu en-
torn. Qualsevol destorb pot ser fatal. Decideixo arribar als 
cingles per un altre camí per no tornar-lo a sobtar.

Finalment, un llarg serrat de tallats rocosos gairebé ver-
ticals s’aixequen davant meu a uns tres-cents metres. Re-
passo la zona amb els prismàtics i no em costa gaire estona 
descobrir un parell d’escamots d’isards escampats entre 
els rocs i la neu d’aquells cingles. Els animals  fan servir les 
potes davanteres per apartar la neu i accedir a la poca her-
ba seca que hi ha entre els blocs de granit. La neu dificulta 
la seva recerca d’aliment. Se’ls veu atabalats tot saltant de 
penya en penya buscant els racons on el gruix de neu és 

menys important. Els cabrits es refugien sota el ventre de 
les mares buscant l’escalfor i la seguretat. No costa gaire 
d’endevinar que aquells isards ho passen realment mala-
ment. Me’ls vaig mirant i observant els seus moviments 
mentre penso que, malgrat la fortalesa d’aquesta espècie 
i les eficients adaptacions al medi, aquesta nevada extre-
ma segur que els afecta d’una manera greu. Potser, fins i 
tot, si aquest mal temps dura gaires dies, algun dels cabrits 
tendres no superarà  aquest mal pas i acabarà mort i de-

vorat per les guilles o l’àliga 
daurada.

Obro la motxilla per trere’n 
el visor telescòpic i obser-
var amb més augments els 
animals per descobrir si hi 
ha algun mascle selectiu o 
alguna femella sense cabrit 
per al caçador de l ’endemà, 
però no ho faig i torno a 
penjar-me la motxilla. De-
cideixo no avançar més i 
abandonar aquell lloc. Em 
fa basarda haver de pertor-
bar la pau d’aquests isards 
que intenten sobreviure en 
la duresa de l ’hivern im-
placable. Dono mitja volta i 
vaig refent el camí cap al co-
txe pel rastre que he deixat 
abans a la neu. En aquell mo-
ment sento el telèfon mòbil 
dins la butxaca de l ’anorac. 
Tinc una trucada del caça-
dor. Em comenta que sortirà 
després de dinar i arribarà al 
poble cap al vespre. Demana 
que encomani taula per als 
dos a l ’hostal per sopar i fer 
petar la xerrada. Jo el deixo 
que comenti tot un seguit de 
coses que em vol explicar i, 
finalment,  li dic que fa molt 
mal temps i que potser seria 
millor deixar-ho per un altre 
dia. El caçador primer s’ho 

agafa a desgrat, ho tenia tot preparat i ara li sap greu 
ajornar la cacera. Jo el comprenc perfectament, però li 
faig entendre que és millor deixar passar aquest episodi 
de neu i fred i intentar-ho en una data amb condicions 
més adients. Mentre li dic això giro el cap per mirar 
el cingles abans d ’endinsar-me en el bosc. Malgrat la 
distància, encara puc endevinar uns petits punts fos-
cos que es mouen per la neu entre els rocs de granit. 
Tard o d ’hora, un d ’aquells isards caurà abatut i serà 
motiu d ’un dia de caça memorable en bona companyia. 
Però penso que ara mateix, en aquestes condicions, no 
seria just fer un acostament a un animal afamat i inde-
fens que dedica totes les seves energies a sobreviure en 
la neu, amb una temperatura extrema i amb l ’aliment 
sepultat sota una capa de glaç. La caça és quelcom massa 
noble per això.
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Les assegurances també són importants al bosc i estan 
a l’abast del/la propietari/a forestal

En el darrer número d’aquesta revista, vam presentar 

els Instruments d’Ordenació Forestal, com ara la figura 
de planificació, en l ’àmbit de finca/ques forestal/s, que 
programa les actuacions que cal dur-hi a terme per a una 
correcta gestió del bosc, d’acord amb els objectius bàsics 
proposats pel propietari o gestor, i sota criteris bàsics de 
sostenibilitat. 
Aquests instruments de gestió en finques privades (si-
guin Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal- PTGMF- 
o Plans Simples de Gestió Forestal -PSGF- ), ofereixen 
una sèrie d’avantatges ja comentades, d’entre les quals, 
atesa la creixent afluència de persones que freqüenten 
els boscos pels motius més diversos, pren una impor-
tància especial el fet de disposar de gratuïtament d’una 
pòlissa de responsabilitat civil.

Assegurança forestal de responsabilitat civil per als 
propietaris forestals privats

Per protegir la propietat del temut risc de danys per acci-
dent que poden sofrir terceres persones dins les finques, 
l ’any 2006 el Centre de la Propietat Forestal va acordar 
la contractació d’una assegurança enfocada a cobrir la 
responsabilitat civil objectiva derivada de la propietat 
(en finques planificades), considerant que una pòlissa in-
dividual d’aquest tipus suposaria un cost molt alt per a 
cada propietari. Així, l ’assegurança abasta les responsa-
bilitats exigibles a l ’assegurat/da en condició de propie-
tari/ària, arrendatari/ària o usufructuari/ària dels te-
rrenys forestals, de les edificacions, línies d’alta i baixa 
tensió, transformadors, embassaments, sèquies, basses i 
similars existents a les finques planificades, és a dir, 

Parc del Montnegre i el Corredor (Josep M. Tusell, CFC)

Zona de les Gavarres freqüentada per ciclistes (Josep M. Tusell, CFC)

L’espai forestal

Assegurances 
forestals

Per Roser Mundet
Enginyera de Forests del  
Consorci Forestal de Catalunya
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El bosc cada  
cop té més  
usuaris i per això 
és important  
disposar d’una 
assegurança

Incendi forestal de l’Alt Empordà, l’any 2012 (CFC)

Incendi forestal de Maçanet de la Selva, l’any 2005 (Josep M. Tusell, CFC)

a les finques forestals amb un pla de 
gestió aprovat i vigent. Queden ex-
closes, entre altres, les responsabili-
tats derivades de:
• Qualsevol activitat empresarial 

que    el/la titular de finca fores-
tal dugui a    terme a la finca.

• De danys produïts per incendi, 
vent o neu a masses forestals.

• De danys produïts per animals, 
propietat del titular de la finca 
forestal i  dels seus familiars.

• De danys produïts per l ’ús i cir-
culació de vehicles de motor, 
propietat del titular de la finca 
forestal o dels seus familiars.

Pel que fa als danys produïts per in-
cendi, vent o neu, els Instruments 
d’Ordenació Forestal ofereixen una 
altra avantatge a la propietat fo-
restal: la possibilitat de contractar 
assegurances específiques contra 
aquests danys a preus subvencio-
nats.

Assegurança contra incendis fores-
tals, vent i neu

Per als propietaris que tenen un pla de 
gestió aprovat, la corredoria d’assegu-
rances Blat disposa d’una assegurança 
que cobreix les pèrdues produïdes per  
incendi, vent i neu, entre altres.

Per la seva banda, des de fa anys, el 
Centre de la Propietat fomenta la 
contractació d’aquesta assegurança, 
amb la publicació, cada any, d’un 
ordre d’ajuts que permet cobrir par-
cialment el cost de la pòlissa.
Per ampliar aquesta informació, el 
Consorci Forestal de Catalunya posa 
a l ’abast dels seus socis un equip de 
tècnics que assessoren i tramiten 
tota la documentació necessària. No 
dubtis a trucar-nos per qualsevol in-
formació addicional sobre aquesta o 
una  altra qüestió que afecti el món 
del bosc.
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Salut animal

El control de la Pesta Porcina 
Africana en les poblacions
de senglar

La Pesta Porcina Africana és una malaltia vírica hemorrà-
gica que afecta el porc domèstic i el porc senglar de totes les 
edats, capaç de causar brots epidèmics que poden arribar 
a causar la mort del 100% dels animals infectats. Actual-
ment, la seva identificació s’inclou al llistat de malalties de 
declaració obligatòria urgent. Tot i la seva elevada patoge-
nicitat, el Virus de la Pesta Porcina Africana no té capacitat 
per infectar les persones.

Els animals que pateixen de manera aguda la malaltia pre-
senten un quadre hemorràgic generalitzat i manca de coordi-
nació 24-48 hores abans de la mort. Els animals supervivents 
seran portadors del virus durant tota la seva vida.

A data d’avui, el virus no és present als països de l ’Euro-
pa Occidental tot i que l ’any 2007 va dispersar-se des de 
l ’Àfrica a països de l ’Europa de l ’Est, com Armènia, Rús-
sia, Ucraïna, Bielorússia, Lituània, Polònia, Letònia, Estò-
nia, Moldàvia i, recentment, el 2017, a la República Txeca i 
Romania. Aquesta situació, i la possibilitat que el virus es 
dispersi cap a noves zones europees lliures de la malaltia, 
preocupa enormement el sector de la producció porcina, 
els governs europeus i organismes internacionals, com 
l ’Organització Mundial de Sanitat Animal (OIE), l ’Orga-
nització de les Nacions Unides per l ’Alimentació 

1 UAB, Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA, IRTA-UAB), Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra, Bar-
celona. 2 Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge (SEFaS) i Wildlife Ecology and Health group. Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 
Bellaterra, Barcelona.

Per Oscar Cabezón1,2, Andreu Colom-Cadena2, Ignasi 
Marco2, Roser Velarde2, Santiago Lavín2   SEFaS



i l ’Agricultura (FAO) o l ’Agència Europea de Seguretat 
Alimentària (EFSA). Bona part de la preocupació exis-
tent es deu al fet que no existeix una vacuna efectiva 
contra la malaltia. Avui en dia, el control i erradicació de 
la malaltia es basa en la bioseguretat, la detecció ràpida 
del virus i el sacrifici i eliminació dels porcs portadors 
del virus. 

Els organismes internacionals de sanitat animal reco-
neixen que, actualment, les poblacions de porc senglar 
són el principal factor del manteniment de la Pesta Por-
cina Africana als països de l ’Europa de l ’Est. Aquesta si-
tuació és un dels punts que més preocupa les autoritats 
sanitàries europees, ja que reconeixen que, a la pràctica, 
el control de brots de Pesta Porcina Africana a les pobla-
cions de senglar és molt difícil o impossible.

En el cas del senglar, també preocupa l ’habilitat del Virus 
de la Pesta Porcina Africana a mantenir-se de manera en-
dèmica en els senglars, circulant durant anys a les seves 
poblacions. Aquesta situació es dona per diversos factors 
com ara: 

1. La supervivència d’alguns senglars els converteix en 
portadors del virus per tota la vida 

2. El virus pot perdre virulència amb el temps 
3. La densitat i la grandària de les poblacions de senglar
4. La capacitat del virus per mantenir-se actiu en car-

casses de senglars morts presents al medi ambient 

A mode d’exemple, el virus pot mantenir-se actiu en un 
animal mort al medi durant un mínim de 100 dies, afavo-
rint noves infeccions d’animals que entrin en contacte 
amb el cadàver mesos després de morir l ’animal.

Amb l ’objectiu d’intentar controlar la dispersió del vi-
rus per la resta de la geografia europea, els darrers anys 
s’han dut a terme diverses reunions de treball en el marc 
europeu per tal de definir actuacions conjuntes de tots 
els actors implicats en la gestió i aprofitament de la fau-
na salvatge i de sanitat animal. El resultat d’aquest tre-
ball ha identificat que l ’objectiu final per controlar la 
dispersió del virus ha de ser mantenir una densitat baixa 
de senglars al territori. Cóm s’aconseguirà aquesta baixa 
densitat està encara en discussió, ja que se sap que la 
caça intensiva afavoreix la dispersió de la malaltia per 
diferents motius. El primer és que els senglars incremen-
ten el nombre i la distància de moviments, entrant en 
contacte amb zones i poblacions lliures de virus. El segon 
motiu és que degut a la caça es genera la presència d’ani-
mals morts (que no s’han trobat), vísceres o sang infecta-
da. Aquestes restes biològiques afavoreixen la presència 
del virus a l ’ambient durant setmanes o mesos fins que 
nous animals entrin en contacte i s’infectin. 

Vista la complexitat per controlar el Virus de la Pesta 
Porcina Africana en poblacions salvatges, per ara només 
s’ha trobat una via per poder lluitar contra la presència 
d’aquesta malaltia en el porc senglar i és l ’actuació coor-
dinada entre Federacions de Caça, colles de caçadors, 
administració local i autonòmica, i científics, per definir 
actuacions ajustades en funció del territori. Una bona 
vigilància sanitària, activa i passiva, mitjançant l ’anàli-
si dels animals caçats aparentment sans i l ’estudi dels 
animals trobats malalts o morts, és una de les eines es-
sencials per una detecció precoç de l ’arribada del virus. 
El coneixement dels factors de risc per la dispersió del 
virus, com ara la seva resistència en restes biològiques 
i/o que el senglar tingui accés a residus d’aliments, resul-
ten imprescindibles per a una bona prevenció. Així per 
exemple, a la República Txeca la malaltia es va detectar 
per la troballa de dos senglars morts i la font d’infecció 
introduïda va ser cansalada crua contaminada que uns 
treballadors d’Ucraïna (país que té la malaltia tant en el 
porc domèstic com en senglars) van portar a aquest país.  

L’arribada de la Pesta Porcina Africana en senglars de Ca-
talunya no sembla propera en el temps. Tot i així, des del 
SEFaS (Facultat de Veterinària, Universitat Autònoma de 
Barcelona) fem una crida a tots els actors implicats en la 
sanitat animal i la gestió cinegètica del senglar a Cata-
lunya a emprendre un treball coordinat entre caçadors, 
veterinaris i gestors cinegètics per tal de poder dissen-
yar una resposta ràpida i eficaç en el supòsit de l ’aparició 
d’aquesta malaltia al nostre territori.

Referències
European Food Safety Authority (2018). ASF modelling 
procurement 2018.https://www.efsa.europa.eu/en/con-
sultations/call/180201.  Food and Agriculture Organiza-
tion of the United Nations (FAO). Evidence points to wild 
boar in transmission of African swine fever. http://www.
fao.org/europe/news/detail-news/en/c/1069049/  

L’arribada de la PPA en 
senglars de Catalunya no 
sembla propera en el temps
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Documentació necessària

Seguretat a les batudes

Senyalització a les batudes

- Les persones que intervinguin en les batudes de caça major han de portar    
  una peça de roba de colors d'alta visibilitat que cobreixi el tors, dins la 
  gamma del groc al vermell.

- L’arma dins del vehicle ha d’anar sempre descarregada i enfundada.

- El caçador haurà de descarregar l'arma quan se li aproximin altres persones,      
  quan abandoni la parada, quan finalitzi la cacera o quan sigui requerit pels 
  agents de l'autoritat. Les armes han d’estar descarregades fins a arribar a la 
  parada i després d’abandonar-la.

- No està permès canviar o abandonar la parada sense disposar del permís del 
  cap de colla.

- No es pot disparar fins que el cap de colla informi de l’inici de la batuda, ni 
  després que hagi finalitzat.

- Cada caçador ha d’establir contacte visual i verbal amb els caçadors més pròxims.

- Mai no es pot apuntar l’arma contra qualsevol cosa que no es vulgui disparar 
  (inclou fer servir el visor com a binocles).

- Els caçadors s'han de situar de manera que no es puguin posar en perill 
  mútuament, prenent totes les mesures necessàries per a garantir un correcte 
  desenvolupament de l'actuació de control de les espècies autoritzades, així 
  com la seguretat dels participants i altres usuaris de l'espai.

- És prohibit de dur armes de caça si se circula per terrenys cinegètics en època   
  de veda o en dies o hores no hàbils per a la caça o per zones on la caça estigui 
  prohibida, sense autorització expressa.

- No es permet caçar en llocs concorreguts o on es realitzin actes públics.

- Quan es practiqui la caça no es pot estar sota els efectes de l’ alcohol, ni  
  d‘estupefaents, estimulants o altres substàncies de similars efectes.

- En cas d’inspecció per part dels Agents Rurals, el caçador haurà de deixar  
  l’arma a terra. Els Agents Rurals donaran les instruccions oportunes per 
  realitzar la inspecció amb les màximes garanties de seguretat.

Documentació que ha de disposar un caçador
durant la pràctica de la cacera. 

Document acreditatiu d’identitat (p. ex.: DNI).
Permís del titular de la zona cinegètica.
Assegurança de responsabilitat civil.
Llicència de caça (expedida per la Generalitat de Catalunya-impresa o fotocopiada).
Guia i llicència d’armes.

És prohibit l'ús d'armes i cal descarregar-les dins de les 
zones de seguretat. Tampoc es pot disparar en direcció a 
les zones de seguretat quan el projectil hi pugui arribar. 

El/la cap de colla ha de coordinar la col·locació de la senyalització als camins i pistes 

forestals que accedeixin a la zona de batuda. Els senyals s'han de col·locar abans de 

l'inici de la batuda i es retiraran com a màxim 12 hores després de finalitzar-la.

La col·locació dels senyals no eximeix del compliment de les limitacions en les 

zones de seguretat. Així mateix, quan sigui necessari col·locar parades en camins 

d'ús públic, s'ha de disposar de l'autorització expressa de l'Ajuntament.

Zones de seguretat

Camins Carretera Via fèrria Habitatge aïllat Nucli urbà 

58

Documentació i mesures de seguretat
 durant la pràctica de la cacera

Documentació i mesures de seguretat
 durant la pràctica de la cacera

En casos de consultes o incidències, truqueu als Agents Rurals (93 574 00 36).
En cas d’una emergència, truqueu al 112.



25Cinegeticat
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Seguretat a les batudes

Senyalització a les batudes

- Les persones que intervinguin en les batudes de caça major han de portar    
  una peça de roba de colors d'alta visibilitat que cobreixi el tors, dins la 
  gamma del groc al vermell.

- L’arma dins del vehicle ha d’anar sempre descarregada i enfundada.

- El caçador haurà de descarregar l'arma quan se li aproximin altres persones,      
  quan abandoni la parada, quan finalitzi la cacera o quan sigui requerit pels 
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És prohibit l'ús d'armes i cal descarregar-les dins de les 
zones de seguretat. Tampoc es pot disparar en direcció a 
les zones de seguretat quan el projectil hi pugui arribar. 

El/la cap de colla ha de coordinar la col·locació de la senyalització als camins i pistes 

forestals que accedeixin a la zona de batuda. Els senyals s'han de col·locar abans de 

l'inici de la batuda i es retiraran com a màxim 12 hores després de finalitzar-la.

La col·locació dels senyals no eximeix del compliment de les limitacions en les 

zones de seguretat. Així mateix, quan sigui necessari col·locar parades en camins 
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En casos de consultes o incidències, truqueu als Agents Rurals (93 574 00 36).
En cas d’una emergència, truqueu al 112.
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Consultes legals
Animals exòtics

Consultes legals

Els animals de companyia exòtics d’acord amb la defini-
ció de l ’article 3, apartat e) de la Llei 2/2008, de 15 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Protecció 
dels Animals, són aquells animals de fauna salvatge no 
autòctona que de manera individual depèn dels humans, 
hi conviu i ha assumit el costum del captiveri.

Són molt comuns a la nostra societat els animals de com-
panyia exòtics com serien les serps, iguanes, cotorres, 
visó americà, tortugues d’orelles vermelles, eriçons, i 
molts d’altres.

Els animals de companyia exòtics estan també protegits 
per la Llei de Protecció dels Animals esmentada. 

La Llei té per objecte establir les normes per protegir i 
garantir el benestar dels animals que es troben al terri-
tori Català (recordem que és una Llei d’àmbit autonòmic) 
i la seva finalitat és assolir el màxim nivell de protecció 
i benestar dels animals. Es cerca també afavorir una 
responsabilitat més àmplia i una conducta més cívica de 
la ciutadania en la defensa i preservació dels animals.

L’objectiu i la finalitat de la Llei inclou també els exòtics.

Com podem adquirir un exòtic?

La venda dels animals exòtics està permesa sempre i 
quan s’efectuï en establiments autoritzats i que com-
pleixi la normativa aplicable.
El fet que l ’animal sigui exòtic (no autòcton) comporta, 
però, unes obligacions afegides als titulars dels establi-
ments de venda d’animals.
Per a la venda d’animals, els establiments han de com-
plir els requisits següents (article 24 de la Llei de cons-
tant referència):

• Estar inscrits en el Registre de nuclis zoològics.
• Dur el llibre de registre oficial de recollida d’entra-

da i sortida d’animals i la seva identificació.
• Vendre els animals desparasitats, sense símptomes 

aparents de patologies psíquiques o físiques i sense 
que pateixin, ni els animals que es venen ni els seus 
progenitors, malalties hereditàries diagnosticables.

• A més, els animals de companyia s’han de vendre es-
terilitzats i identificats.

• Disposar d’un servei de veterinari propi o d’un as-
sessorament veterinari exterior, que ha de constar 
en el llibre de registre.

• Mantenir els animals en un lloc adequat dins l ’es-
tabliment i no exhibir-los als aparadors de les bo-
tigues. Aquests animals han de ser allotjats, abeu-
rats i alimentats correctament. Els gossos, els gats i 
les fures han d’estar identificats, i també els altres 
exemplars d’espècies la identificació de les quals si-
gui obligatòria.

• Lliurar, en les vendes, un document en què s’ha de fer 

constar la identificació de l’espècie, el número d’iden-
tificació de l’animal, si escau, i el nucli zoològic. 

• En el cas de les vendes a particulars també s’ha de 
lliurar un document d’informació sobre les carac-
terístiques de cada animal, les seves necessitats, 
els consells d’educació i les condicions de manteni-
ment, sanitàries i de benestar necessàries, avalades 
per un col•legi de veterinaris o de biòlegs.

• Ens han de lliurar la factura de compra.
• Per a qualsevol venda per mitjà de revistes de re-

clam,  publicacions assimilables i altres sistemes 
de difusió, s’ha d’incloure a l ’anunci el número de 
registre del nucli zoològic del centre venedor o do-
nant.

• Les persones professionals que treballin en establi-
ments  de venda, cria o importació d’animals i que 
hagin de manipular-los han d’haver fet un curs de 
cuidador o cuidadora d’animals.

• Els cadells importats o criats per ser venuts com  a 
animals  de companyia no poden de ser separats de 
la mare abans del moment de deslletament recoma-
nat per a cada espècie.

• Està prohibida la instal•lació, a tot el territori de 
Catalunya, de granges, centres de cria o centres de 
subministrament de primats que tinguin com a ob-
jecte la seva reproducció o comercialització per a 
experimentació animal.

Però en relació als animals exòtics, els establiments, 
a més a més dels requisits anteriors, han de complir 
també, els següents establerts a l ’article 25 de la Llei 
de Protecció dels Animals:

• El venedor/a d ’animals ha de conèixer el nom cien-
tífic de cada espècie que comercialitza.

• Ha de conèixer la legislació aplicable a cadascuna.
• Ha d’ informar al comprador/a de la prohibició 

d ’alliberar-los. Està totalment prohibit abando-
nar-los al medi.

• La factura de venda ha d ’ incloure, si escau, el nú-
mero CITES (Conveni Internacional sobre comerç 
d ’espècies d ’animals en perill de la Fauna i Flora 
salvatge), o bé el que determina la norma europea, 
per a cada animal venut.

• Les informacions de l ’animal han d ’ incloure les 
especificacions relatives a l ’espècie de l ’exem-
plar venut, la grandària d ’adult i la possibilitat de 
transmissió de zoonosi.

La venda d ’animals, ja siguin o no exòtics, està total-
ment prohibida a menors de 16 anys i a les persones 
discapacitades sense l ’autorització dels qui en tenen 
la potestat o la custòdia.

Per Anna Pla Fornós. Advocada i mediadora
“Assessorament i defensa en assumptes civils 
i penals”. Tel. 690 952 753
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Finalment, creiem oportú explicar que està totalment 
prohibit abandonar al medi els animals exòtics. 
La seva introducció al medi causa desequilibris greus en 
l ’ecosistema i posa en perill la mateixa espècie exòtica i 
les espècies autòctones.

Constitueix també una infracció i és sancionada amb 
caràcter molt greu NO evitar la fugida d’animals exòtics.
La finalitat de la llei, prohibint i sancionant aquestes 
conductes és preservar i protegir l ’ecosistema i al ma-
teix animal fugit o abandonat.

La disposició addicional 11 de la Llei de Protecció dels 
Animals estableix que el departament competent en ma-
tèria de medi ambient ha d’establir convenis amb els ens 
locals per fixar els termes en què aquests ens locals han 
de recollir i lliurar a centres especialitzats els animals 
exòtics abandonats o perduts.

Els ens locals poden concertar l ’execució de la prestació 
dels serveis de recollida i lliurament amb les entitats o 
les empreses que disposin dels mitjans tècnics i perso-
nals adequats.

Malauradament són molts els centres i associacions que 
es dediquen a la recollida i protecció dels animals aban-
donats, entre ells els exòtics.

No podem deixar de dir que cal tenir una actitud de res-
pecte màxim i cura dels animals, fent ressò de l ’obligació 
dels propietaris de vetllar pel seu benestar i MAI aban-
donar-los.

Si un propietari ja no es pot fer càrrec d’un animal exò-
tic, per causes personals de qualsevol tipus, pot acudir 
a l ’establiment on el va adquirir o als centres especialit-
zats per tal que se’n facin càrrec, si escau. Però mai, en 
cap cas, abandonar-lo al medi.

És responsabilitat de tots protegir el medi ambient i els 
seus ecosistemes.

Com és de preveure, la legislació és molt estricta en 
la comercialització dels animals i també dels exòtics.

Totes les mesures i proteccions que estableix la llei han 
de servir també per allunyar la ciutadania de la com-
pra d’aquests animals exòtics si no és en establiments 
autoritzats i que ens garanteixin el compliment del re-
quisits legals per a la seva venda que hem explicat. Es 
tracta d’evitar el tràfic il·legal dels animals i de totes les 
conseqüències negatives que comporta, tant per al medi 
com per a l ’animal mateix. 

El Conveni (CITES) que hem esmentat més amunt té 
aquest objectiu principal: prohibir el comerç internacio-
nal d’espècies amenaçades i controlar el comerç de les 
que ho poden estar.
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Així rebia resposta un servidor d’un home que feia running (ara 
en diuen així...) un dia de cacera en una parada propera a un 
corriol aïllat i lluny de cap camí a alguna població catalana de 
l’àrea metropolitana.

Aquests dies veiem l’ecoterrorisme i l’animalisme patològic a la 
màxima potència. L’estigmatització de la caça i la petició com-
pulsiva sense objectivitat ni sentit comú de la seva total prohi-
bició és evident arreu.

Aquests darreres mesos han estat possiblement els pitjors mo-
ments per a la caça i aquells que la practiquem. Us faig detall 
del procés sumatori al qual tots els caçadors, sigui quina sigui 
la modalitat que practiquem, ens trobem sotmesos.

A les eleccions del 21D, més enllà d’entrar en manifestacions 
i posicionaments de colors polítics dels dos actuals bàndols, 
la CUP a la pàgina 67 del seu programa electoral, detalla tex-
tualment l’eliminació de la caça per lleure, excepte en casos de 
sobrepoblació... A saber què entenen per sobrepoblació aquesta 
gent.

Un “cupaire” de la província de Lleida, molt caçador, al fer-li 
detall de la seva proposta de partit per al programa electoral, 
em deia a cor trencat que durant la temporada baixa els caça-
dors deixem al seu restaurant-hostal molts diners cada cap de 
setmana. Li vaig fer detall de gasolineres, restaurants, forns de 
pa,”supers”, la quota anual de soci de la societat, anelles de cabi-
rols, isards, cérvols, daines... apart d’altres aportacions econò-
miques. La realitat, el sentit comú i la butxaca, moltes vegades 
van més enllà dels programes electorals.

Amb la transcendència d’aquestes eleccions, els resultats fi-
nals permeten veure que 38.371 catalans van votar PACMA, 
la qual va quedar sense representació al Parlament, cosa que 
s’entén popularment com a vot llençat. Felicito des d’aquestes 
línies PACMA pel fracàs de la seva enquesta a les xarxes so-
cials amb la finalitat de prohibir la caça i dono les gràcies als 
mitjans de comunicació que van fer palès aquest fracàs, alguns 

d’ells als noticiaris televisats en hora de màxima 
d’audiència. Això, sumat a la baixa participació a 
les manifestacions fetes en diferents capitals de 
l’estat espanyol, recull la realitat d’una absurditat 
d’aquesta associació, ara partit polític, tan llunyana 
de la realitat social rural i del territori.

El 16 de gener la Conselleria de Medi Ambient de 
la Comunitat Valenciana, fruit de la sobrepoblació 
de senglar a la zona del Desert de les Palmes, va atu-
rar amb dos mesos els permisos de caça. La conse-
llera Elena Cebrian (Psoe+Compromís en qualitat 
d’independent), decideix esterilitzar femelles de 
senglar a 340 € cadascuna amb una durada de 18 
mesos. Fem present que la zona afectada provoca 
l’augment d’accidents a les carreteres CV-147,AP-7 
i CV-10. A València i aquí a casa, alguns van esteri-
litzant i vacunant amb fons públics, és clar, i enlloc 

veiem publicacions de l’encert o fracàs d’aquesta mesura de 
gestió, ni la progressió dels registres per fer una valoració ob-
jectiva dels resultats. Cap aportació ni referència de resultats 
en altres països on també pateixen la plaga de senglar. L’evidèn-
cia científica és la internacionalització i la referència d’arreu. 
Amb els cicles de cria del senglar tan estudiats i les altes densi-
tats en determinades zones del nostre territori, esperem que no 
ens aportin resultats d’aquí gaires anys perquè no tindran cap 
validesa científica envers l’alta capacitat reproductiva d’aques-
ta espècie i l’increment de captures de les colles. Us anem espe-
rant... nosaltres anem caçant.

El 26 de gener, Unidos Podemos va presentar una proposta 
de llei al Parlament de Madrid per prohibir la caça i la pesca. 
Aquesta proposta de llei, en l’article 337 detalla les sancions 
per maltractament animal, sempre entenent que considera per 
igual animals salvatges, de granja i domèstics.

Que poc humà, barruer i quin baix nivell aprofitar el primer 
aniversari de la pèrdua dels dos agents forestals assassinats a 
Aspa per fer córrer tota mena d’escrits i comunicats generalis-
tes compulsius contra els caçadors! Posats tots al mateix sac, 
sense cap mena d’escrúpols ni límits. 

Darrere dels ecoterroristes i animalistes, tots plegats anticaça, 
hi ha partits polítics, associacions i sempre, sempre persones 
físiques. Els punts de coincidència física amb ells no dubteu que 
seran sempre al bosc, mai cap al despatx de negociacions ja que 
tenim clar que no entenen ni volen saber res d’allò bo de la caça. 

Nosaltres a pagar i pencar, omplir plans tècnics, sempre sotme-
sos a lleis orgàniques, decrets i reglaments de caça. Avisem amb 
temps els propietaris i autoritats, si pertoca, del lloc on serem a 
caçar. Respectem distàncies en base a les normes de límits de 
les zones de seguretat i posem rètols que molts cops ens treuen 
expressament. I en el pitjors dels casos ens trobem els cotxes i 
remolcs amb rodes punxades o pintats els cotxes amb esprais. 

Aquesta gent diuen que el bosc és de tots, que en moltes de les 
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L’Esbarzer
Bon dia! Fins ara ho era…
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modalitats que practiquen no estan obligades a fer cap ges-
tió de pagament d’assegurances ni a estar federades, ni estan 
reglades en dies o horaris de pas. Que hem de dir d’aquells re-
col•lectors compulsius de bolets, espàrrecs, pinyes, fruits del 
bosc, llenya... que tot i que saben que hi ha gent caçant, se salten 
tota senyalització i sense més ni més fan allò que volen i on vo-
len. S’aprofiten cada dia que anem a caçar de saber que estem 
en inferioritat de drets fins que els legisladors no posin en mar-
xa lleis que limitin més els detalls d’una convivència inevita-
ble i garantida en tots els àmbits. Primerament per seguretat 
i després per base cívica social de respecte dels uns als altres 
compartint un entorn natural.
Les xarxes socials no paren de fer-nos arribar evidències 
d’aquesta persecució sense límits. El vídeo del president de 
l’Associació d’Afectats per la Caça n’és una evidència recent. 
Per cert, em deien que representa a quatre gats i és resident en 

una de les zones d’Europa amb més accidents de trànsit pro-
vocats per la fauna salvatge, especialment pel senglar. Aques-
ta afectació que pateix, li hauria de ser relativa perquè de ben 
segur a la reunió amb un possible president de l’Associació 
d’Afectats pels danys de la Fauna Salvatge no s’entendria ni 
s’arribaria a cap acord. Passant pel mig de les files de caçadors 
a parada tocant la trompeta acompanyat per un gos, no s’arre-
gla res, president. Feu per dimitir, doncs, perquè no sou digne 
de cap presidència. Ens quedem amb la lliçó d’educació i valors 
que li va fer el jove caçador que l’enregistrava mentre vostè feia 
tan perillosa acció compulsiva i sense cap mena de sentit. Va-
lori allò que fa perquè molt em sembla que com diem al nostre 
sector “li va sortir el tret per la culata”.

Què podem fer? Ens preguntem a les reunions d’associacions 
de caçadors, a taula acabada la cacera, esmorzant abans d’anar 
a caçar... D’entrada cal que els nostres representants federatius, 
com a màxim òrgan de representació del col•lectiu, no afluixin 
a promoure i demanar lleis que ja hi ha vigents en altres països 
que ens permetin un posicionament més ferm i facilitar-nos 
aquesta convivència inevitable. No dic que no ho facin, però 
cal explorar més normatives vigents en països veïns que també 
pateixen aquest increment de presencialitat humana als entor-
ns de caça de sempre. Que no ens enganyin, abans no teníem 
al bosc tanta gent corrents, fent BTT, enduro, quads, trakking, 
running, recol•lectant de tot o simplement fent el vol amb el 
gos pel mig d’una cacera. 
No hi havia quest neomovimentecoterrorista animalista com-
pulsiu. Cal dir que hi ha gent molt correcta i entenedora de l’ac-
tivitat cinegètica que canvia de ruta o que com a mínim fa cas 
d’aquell company caçador que a parada se’ls troba perduts per 

algun corriol o camí proper a la cacera.

Abans les confrontacions eren mínimes perquè tots érem cons-
cients d’allò que fèiem els uns i els altres i veiem la caça com a 
quelcom natural, legal i integrat. Els temps han canviat i han 
de canviar també les polítiques i les lleis que legislen per a tots 
sense prohibir, com a política d’aturar allò d’altri sense més ni 
més. No us enfronteu mai a aquesta gent perquè hi teniu molt 
a perdre per mínima que sigui la trifulga, ja sabeu per on vaig... 
Sempre seny, temperament i sobretot paciència. Saber fer, con-
tenció i molta intel·ligència. 

Algú ens ha fet cap comunicat oficial dels programes polítics 
que porten la possible prohibició de la caça o un resum dels 
acords a què s’ha arribat en les reunions amb polítics que ens 
demanen el vot com a caçadors en plena campanya electoral?

Cal que analitzem situacions molt properes, deixem-nos del 
partit polític o de coalicions que governen. Si mirem la caça 
com a prioritat es poden veure propostes de noves lleis de 
caça, com la de Castella la Manxa, inicialment redactades 
molt a favor dels caçadors, propietaris i gestors de les finques 
amb propostes d’altes sancions per a aquells que molestin els 
caçadors mentre fan la cacera. Després de dos anys de nego-
ciacions, canvis de partits, consellers i centenars de reunions. 
Amb la importància de la caça com a font d’ingressos i soste-
nibilitat dels terrenys rurals com es dona a Castella la Manxa 
i que tots coneixem. Anem veient que les 40 entitats anticaça 
no paren fins a barrejar al redactat da la nova llei de caça lleis 
del benestar animal, traient del redactat tot allò que feia pro-
tecció i dinamització amb més seguretat de l’acció cinegètica.  

El passat 13 de gener, un solitari caçador del campionat de 
Galícia de caça de guineus a Dozón es va trobar increpat, 
insultat i assetjat per 20 ecoterroristes animalistesanti-caça 
liderats per una tal Bea Heyder versus 200 caçadors selec-
cionats entre més de 1.400 que concursen any rere any en 
aquesta bonica modalitat. El caçador representant de la seva 
“cuadrilla” duia l’animal abatut al jutjat del concurs. Davant 
d’una guàrdia civil passiva que ni dispersa ni fa cap acció 
dissuasiva per protegir-lo, davant d’aquesta gent sense lí-
mits ni cap mena de respecte a res. Us imagineu què li podria 
passar al caçador, si no hi hagués hagut la guardi civil allà? 
Feu per veure el vídeo, és una realitat que tots podem viure 
a curt o llarg termini. Quina lliçó d’educació i saber estar els 
va fer el caçador... que valent va estar! Ni ajuda a la guàrdia 
civil va demanar fins que va poder accedir a la porta del re-
cinte dels comissaris del concurs. 

Amb guàrdia civil al davant quasi se’l mengen... sense ells la 
desgràcia seria titular als mitjans? 

En definitiva, la realitat que patim va vinculada a allò que vo-
tem i permetem als que ens governen. Al votar és normal que 
no sols mirem per la caça, però és implícit que ens perjudiquen 
aquells que la volen prohibir sense arguments ni cap mena 
d’anàlisi de tots els factors que van hi van lligats. Bona eina és 
i serà que continuem entre tots donant la cara a fer sensibilit-
zació i pedagogia de la caça com a element prioritari de gestió 
i sostenibilitat del terreny, sense permetre que ens defineixin 
com a mers gestors de plagues, a sobre insultant-nos i aguan-
tant l’ecoterrorismeanimalisme extrem no coneixedor de les 
necessitats de cada comarca i terreny rural. Força i Unió caça-
dors! Ens venen més revols, segur... B. P.
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Salvador Rovira i Jose Miguel Mora
Amb la caça sempre!Rastrejant la genètica!

La canilla
de rastre

Per Albert Salvany Rius
Fotos de Raquel Martínez
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Gossada per a la caça
Podem caçar cérvols i senglars, llebres i 
conills, guineus i cabirols només amb el 
nostre enginy i una arma o un parany. 
Per què, doncs criar, ensinistrar i tenir 
cura d’una gossada amb l’esforç i dispen-
di que comporta ? La resposta és senzilla: 
“No és tan important la captura en si ma-
teixa com ho és la manera en què aconse-
guim la captura”. El com, la tradició, el joc 
de les oportunitats i el respecte vers l’ani-
mal i la seva natura són les que equilibren 
la balança: en un plat, l’esforç, el dispen-
di, la dedicació; en l’altre plat la natura, 
l’oportunitat d’escapada i el respecte per 
l’animal, el plaer de ser-ne a l’hora testi-
monis i protagonistes. Així, doncs, la caça 
al rastre amb canilla és sols una manera 
més de caça, ni la millor, ni, de bon tros, la 
més efectiva, però, si li ho demaneu a un 
gosser, us dirà que la caça al rastre amb 
canilla és la més fina i subtil, que el rastre 
és sempre un misteri, i que la durada dels 
empaits porten l’emoció més llarga... 
Així doncs, com comencem?

Segons el diccionari català la canilla és la “gossada emprada 
sobretot en caça menor”. Partim, doncs, d’un concepte obert 
i ampli que adopta tantes formes pràctiques com caçadors 
amb gossos de rastre hi ha. Tantes formes, que cada gosser 
té almenys dues canilles: la que baixa del remolc entre em-
pentes i batec d’orelles, amb l’esperança d’una bona jornada 
de caça, i la que, caiguda la tarda, empaita entre les flames 
de la llar de foc mentre el gosser repassa amb el cap i el cor 
la jornada viscuda. Ambdues canilles són necessàries per 
fer un bon gosser.

TRES DITES, TRES 
FACTORS I TRES 
“VERITATS”
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Creació de la canilla  
Primera dita: “Els bons gossos els venen les vídues”
Hem de començar sabent que crear una canilla és una feina que 
mai no és acabada, i en la qual, si volem tenir èxit, haurem d’in-
vertir, també, paciència, esperit d’autocrítica i humilitat.
És possible tenir una gossada que ho caci tot, des del senglar al 
faisà, passant per la guineu i qualsevol bèstia de pèl, però el bon 
treball, també per a una canilla de rastre, demana especialitza-
ció, perquè cada espècie de caça té un comportament diferent i 
deixa un rastre d’intensitat i duració també diferents. Escollirem 
la raça o classe dels gossos de rastre que seran els nostres com-
panys, en funció de tres factors principals i de tres “veritats” que 
l’experiència ens demostrarà certes.

 

Els tres factors són l’espècie a caçar, el tipus de terreny en què 
caçarem habitualment, i els nostres gustos o preferències perso-
nals. Les tres “veritats” són que quan més petit és l’animal (espè-
cie) menys intens i menys persistent és el rastre que deixa; que la 
velocitat de fugida de cada animal depèn de la seva espècie i del 
terreny en què habita, però la fugida serà tant més veloç com ho 
sigui l’avenç dels gossos sobre el rastre; i finalment, que cada raça 
de rastre té un estil de caça diferent i propi que convé més per a la 
caça d’alguna espècie, i que caldrà preservar i complementar amb 

el nostre treball amb la canilla. Si un cop escollida la raça o tipus 
de gos de rastre que volem que composi la nostra canilla, volem, a 
més, avançar de presa, ens anirà molt bé dedicar una temporada 
o dues a acompanyar un amic que tingui una canilla que s’acosti 
a la idea que tenim de la que volem per nosaltres i, si és possible, 
seguir o acompanyar també alguna vegada canilles formades 
per altres races. Creieu-me si us dic que s’aprèn tant dels gossos 
d’altres com dels nostres. 
Cada gosser té el seu mètode de “pujar” els gossos joves, però és 
comunament acceptat que cada gos, tot i que d’adult formarà 
part d’una canilla, ha de ser iniciat individualment, donant-li el 
temps necessari per descobrir tot sol quina serà la seva funció, 
i donant-li l’oportunitat suficient perquè aprengui a trobar, des-
emboscar i començar a empaitar la caça tot sol. Cal no oblidar 
que també al gos li cal primer tenir, encara que sigui en part, allò 
que després haurà d’aportar a la canilla. Podem alternar el treball 
individual del gos jove amb sortides amb la canilla, però estant 
atents que el gros treballi per si sol en el rastre vell i que durant 
l’empait busqui de sentir i seguir el rastre per si mateix, i torna-
rem al treball individual tan aviat com ens sembli que el gos jove 
es refia massa dels companys i es limita a seguir el corrent dels 
esdeveniments. Tot sigui dit en l’avinentesa que la major part del 
seu mestratge es formarà en el si de la canilla durant tots els anys 
que esperem que en sigui part.

Qualitat de la canilla
Segona dita: “El bon gos de rastre és tan excepcional que cal tota 
una canilla per unir-ne les qualitats”
Una bona qualitat per a una canilla és que no sigui massa nom-
brosa. Cacem a tir i no ens cal la quantitat de gossos necessària 

“Tot gosser té almenys dues canilles: 
la que baixa del remolc i la que, caiguda la tarda, 
empaita entre les flames de la llar de foc”
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per caçar a força (per cansament). El nombre ideal de gossos 
d’una canilla seria aquell mínim necessari que permetria aproxi-
mar, desemboscar i llevar, i avançar sobre el rastre resolent les 
dificultats amb la promptitud necessària per reprendre el rastre 
abans que hagi desaparegut volatilitzat en l’aire. La bona col·la-
boració entre els integrants distingeix la bona canilla de la resta. 
Tot gos que arrossegui la canilla massa endavant o massa enre-
re, o que caci sols per a ell sense escoltar els companys, o que no 
distingeixi el bon sentit del rastre i s’embali en una “contra” o que 
empaiti un animal diferent del que es vol caçar, haurà de ser co-
rregit, i, si cal, exclòs de la canilla.
Un sol gos experimentat pot seguir durant hores el rastre d’un 
senglar, tant el de la nit com el de llevat o empait. No serà, doncs, 
el factor rastre, generalment intens i molt persistent, el que ens 
determinarà el nombre de gossos d’una canilla per al senglar, 
sinó que vindrà determinat sobretot pel dur treball de desembos-
car i els llargs empaits de vegades esglaonats d’aturades que els 
gossos poden haver de pagar amb sang. La condició física i la pro-
porció correcta de valentia i seny compten entre les principals 
qualitats del gos de senglar. Tres o quatre parelles de bons gossos 
de senglar poden bastar per gaudir de bones caceres. El nombre 
definitiu dependrà del terreny i del gust del gosser, així com de la 
necessitat de pujar gossos joves.
Per a les caceres d’espècies de rastre subtil i poc persistent, entre 
les que hi ha el conill i la llebre, el nombre de gossos ens el deter-
minarà la dificultat de llevar i de mantenir l’empait. Sigui quin 
sigui aquest nombre, la qualitat dels individus i capacitat d’“a-
canillar-se” i col•laborar serà fonamental per a la fluïdesa i l’èxit 

de la caça. Un gos independent i ràpid que empaiti sol al davant 
allunyarà l’animal de caça de la resta de la canilla, i en cas de pèr-
dua del rastre, aquest s’haurà esvaït totalment quan arribarà la 
resta de la canilla al lloc de la pèrdua.
Un gos mancat d’iniciativa, entossudit a marcar per darrere el 
rastre ja caçat pels companys, pot confondre els gossos que tre-
ballen per resoldre un problema del rastre al cap de l’empait. Aquí 
la bona canilla és aquella que caça molt agrupada perquè tots els 
gossos són d’un “mateix peu”(que porten un ritme molt igual), i 
“s’escolten” entre ells perquè es fan confiança i es reconeixen 
mútuament les qualitats de cadascun.
Si pel senglar remarcàvem l’equilibri de dues qualitats com la va-

lentia i el seny, per a la llebre ens caldrà disposar de gossos en els 
quals altres dues qualitats es trobin ben equilibrades: la capaci-
tat i el gust de treballar els rastres quasi esvaïts, i la qualitat de 
saber avançar i reprendre el rastre quan aquest ha desaparegut 
sobre una superfície desfavorable. Aquestes dues qualitats, si no 

“La condició física 
i la proporció correcta 
de la valentia i seny compten 
entre les principals 
qualitats del gos de senglar”
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estan en equilibri, constitueixen per separat dos possibles defec-
tes greus: un el “d’enganxar-se” passant i repassant un rastre que 
s’afebleix a cada instant, i l’altre, contrari, però igualment greu, 
d’avançar en totes direccions amb l’esperança incerta de recupe-
rar el rastre. Ambdós defectes abocaran la canilla a una pèrdua 
del rastre que pot ser definitiva. 
Aconseguida al cap d’uns quants anys de treball i atenta observa-
ció una canilla que ens satisfaci, tindrem cura d’escalar les edats, 
i d’assegurar el relleu generacional i la substitució de les baixes, 
que per molt que ens dolguin no podrem evitar.

Tercera dita: “El gos de caça, caça de raça”
És mirant de formar equips ben conjuntats i homogenis, inte-
grats per individus d‘un mateix peu i estil de caça, que aplicarem 
el concepte de raça a la nostra canilla. Tots els gossos de rastre, 
tant els que pertanyen a una raça com els que són producte de 
creuament entre races, cacen per instint i afició que els són pro-
pis per herència genètica.
Una canilla integrada per individus creuats i de races pures dife-
rents pot ser tant eficient i proporcionar tanta joia i satisfacció 
al seu gosser com una canilla de gossos de raça. Una canilla inte-
grada per individus d’una mateixa raça facilitarà, a més, el relleu 
generacional amb l’esperança raonable que els cadells produïts 
per la canilla reuniran, tant com sigui possible, les característi-
ques dels seus progenitors.
Més d’un miler i mig de paraules són poques per parlar d’aques-
ta passió, d’aquest ideal que és la canilla de gossos de rastre. Sols 
la paraula rastre en demanaria un grapat de milers, de paraules. 
Gràcies, però,per la vostra lectura d’aquesta breu introducció.

“Per a la llebre ens caldran gossos amb 
capacitat i gust de treballar rastres quasi 
esvaïts i qualitat de saber avançar i re-
prendre el rastre quan aquest desapareix”



Moisés Picanyol Badia
TOT TIPUS D’ASSEGURANCES:

 

Assegurança de vida des de 15€/mes
Assegurança de decés des de 9€/mes

Agent exclusiu d'assegurances: N-CO46839391167X
C/ Pau Claris, 132 4a planta 08007 Barcelona

Tel. 648015187 · info@mpicanyol.com

Esparracades de gossos del senglar
RC del caçador que cobreix més de 1.000.000€ 
Cobertura d'accident de cotxe amb espècies cinegètiques
Vedats
Caçadors
Gossos
Animals
Cotxes
Remolcs
Motos

Tractors
Llars
Oficines
Societats de Caçadors
Comunitats de veïns
Granges

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

ESCOLA AGRÀRIA DEL SOLSONÈS
TELÈFON: 973480713
PER INSCRIPCIONS: 
http://dom.cat/g7u

PER MÉS INFORMACIÓ 
CONSULTA LA WEB:

-  Preparació per a la certificació europea de motoserra 
   (ECC1 i ECC2) (30h, març)
-  Realitza soldadures amb èxit a pagès (12h, abril)
-  Treballs forestals i optimització de la fusta (14h, abril)
-  Com millorar la teva relació amb el client (40h, abril-juny)
-  Apicultura (24h, maig i juny)
-  Captura en viu d’espècies predadores (15h, juny)
-  Construccions amb pedra seca (20h, juny)
-  Sanitat i higiene de carn de caça silvestre 
   (5,5h 29 de setembre)

Ja tenim els cursos 2018! 
Tria, remena i apunta't
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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!

Exemplar d’isard femella caçat per la Gemma 
en companyia del Joan i la Conxita

En Pep Sans amb un verro caçat amb la colla del Brull

En Jordi Prat d’Olvan amb el senglar abatut
al mateix terme
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Bona cacera de llebre a Santa Linya amb en Jordi, Marcos, Marc i l’Albert

La Laia i les seves primeres peces amb el 270 L’Aniol amb la Colla de les Guilleries amb
els griffons nivernesos i el senglar abatut

L’Albert amb un dels senglars abatuts aquesta temporada
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Banc de proves

Bergara B14 sporter by
Cinegètics està integrat per dos amics, caçadors de tota 
la vida; la passió els va unir en un projecte que creix 
dia a dia. Varen decidir crear el bloc per donar un cop 
de mà als caçadors que, com ells, en moltes ocasions 
tenien dubtes sobre quins equips i productes eren els 
més adequats per a segons quina modalitat i tipus de 
cacera, i poc a poc van començar a fer les seves pròpies 
proves i poder així donar una opinió més objectiva.
Els integrants de Cinegètics estan plenament con-
vençuts que això beneficiarà tota la comunitat de caça-
dors i a les mateixes marques, ja que aquest fet ajudarà 
a les empreses que es dediquen als productes cinegètics 
en millorin la qualitat per satisfer més òptimament les 
necessitats dels caçadors.
Aquest és el nostre / vostre projecte. Finalment, do-
nar-vos les gràcies a tots per les vostres mostres 
de suport. Sense vosaltres, aquest projecte no existiria.

BERGARA B14, PRODUCTE NACIONAL 
DE VANGUARDIA 
Bergara és una empresa espanyola que porta molts 
anys dedicada al mercat de canons de competició, i fa 
relativament poc va decidir apostar per les armes per 
a l’ús cinegètic. En molt poc temps la seva fama i afany 
per crear rifles de gran qualitat a baix preu van fer que 
a dia d’avui gaudeixi del gran prestigi que ostenta, que 
es caracteritza per armes d’una alta precisió i qualitat, 
a un preu que s’adapta pràcticament a totes els butxa-
ques.

El canó

El canó Bergara és un canó flotant d’acer. El procés 
d’elaboració és el següent:

· Enderezado
Tot comença amb una barra cilíndrica que és redreça-
da amb una desviació de menys de 0,10 mm.
· Taladrado
El trepat es fa amb molta cautela per començar a donar 
forma a la peça.
· Bruñido
Bergara en aquest cas marca la diferència perquè uti-
litza un mètode anomenat brunyit que consisteix en 
una màquina que incorpora puntes de diamant amb 
el qual dona al canó una lluentor i un acabat d’una 
tolerància inferior a 0,02mm, mentre que altres fabri-
cants en línies generals automàticament inicien l’ela-
boració de l’estriat. Això fa que els residus de coure que 
deixa la bala durant el seu recorregut pel canó facin 
una marca al canó.
Després de tirar una sèrie de trets a 100 metres, po-
dem garantir que la diana que ve amb el B14 posa de 
manifest la precisió SUB-MOA de la qual fan gala els 
canons Bergara i per la nostra part fem un “cacauet” 
sense esforç, ja que som caçadors i no tiradors de pre-
cisió. L’acabat exterior mat del canó evita brillantors 
innecessàries que puguin delatar-nos un cop al bosc, 
cosa que indica la preocupació dels fabricants pels 
consumidors.
El canó acaba en un “cobreix-rosques” (M14x1) que a dia 
d’avui s’està comercialitzant pràcticament en tots els 
B14, pensant en el caçador aventurer que vol caçar fora 
de les nostres fronteres i on podrà utilitzar supressors 
(legalment permesos en altres països ), 
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El canó acaba en un “cobreix-rosques” 
pensat pel caçador aventurer que vol caçar 
fora de les nostres fronteres i on podrà 
utilitzar supressors (permesos en altres 
països ) per alterar el mínim possible a les 
espècies cinegètiques.

i que la seva funció és principalment alterar el menys possi-
bles a les espècies cinegètiques. El canó és de 24 polzades uns 
60,96 cm. En aquest calibre (270win.) és més que suficient 
per desenvolupar totes les seves prestacions. El seu pas d’es-
tries és l’ideal: 01:10”.

Elements de punteria

Els elements de punteria es basen en alça i punt de mira, tots 
dos dotats de fibra òptica. Aquest sistema aconsegueix que 
l’encarada i el centrat de l’arma en la peça sigui molt instin-
tiu i fàcil de realitzar. Aquí Bergara es llueix, ja que elabora 
un sistema senzill i efectiu sobretot per a “tiraderos” curts i 

bruts on fins i tot el millor visor de batuda no aconsegueix 
oferir-nos tan bon servei com unes “mires obertes” de tota 
la vida. El punt de mira està dotat d’uns cargols i la manipu-
lació de la mateixa manera que la resta es pot fer amb una 
simple clau Allen (La típica que tenim a casa en forma de L).

Forrellat

Entrem en el que nosaltres considerem la segona part VITAL 
de l’arma que és el forrellat; l’acció és la venerada, funcional 
i més que provada Remington 700. Destaquem que fins i tot 
l’acció del Bergara és una mica més suau i amb un recorre-
gut molt fluid, cosa que posa de manifest el gran treball 
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que els mestres armers de Bergara han realitzat en aquest 
forrellat a causa de la dificultat que suposa aconseguir un 
acabat tan fi i que no es noti cap estirada ni arrossegament 
que ens faci recordar el preu tan reduït de l’arma.
El forrellat està format per dos tetons i posseeix un angle 
d’obertura de 90°. Cal dir que en incorporar l’acció Remin-
gton 700 el rifle és compatible amb tots els accessoris, ba-
ses, muntures i disparadors disponibles al mercat. Sens 

dubte aquest fet és música per a les oïdes dels amants com 
nosaltres dels rifles Custom, un detall que dona al Bergara 
una polivalència i un aire fresc al mercat qualitat/preu, que 
ens porta de ple a l’avantguarda dels rifles contemporanis.
En el pla estètic el forrellat està format per una palanca es-
tilitzada que acaba en una bola de dimensions mitjanes amb 
un acabat brillant. En aquest cas, només adquirir-lo vam 
decidir canviar-la per la pera del forrellat tàctic de l’HMR 
(en venda individualment a uns 30 €) que posseeix un aca-
bat mate i li dona uns centímetres de prolongació que per als 
caçadors amb dits llargs o per a aquells als quals els agrada 
notar una agafada sòlida a l’hora de forrellar és una delícia. 
A la cara posterior trobem un botó amb forma de lluna que 
ens permetrà treure i introduir el forrellat al complet per ne-
tejar-lo. La seva acció és fàcil i senzilla i la superfície llisa li 
confereix un tacte molt agradable. 

Gallet i disparador

El disparador és ajustable amb un rang de pressió que va 
entre els 850 g fins als 2 kg aproximadament, encara que en 
la realitat és una mica menys del que indica (no recomanem 
utilitzar menys de 850 g en normes generals llevat que sigui 
un tir d’acostament a molt llarga distància o que es tingui 
una certa experiència). El gallet de sèrie per a l’activitat 
cinegètica és d’un sol temps i transmet una sensació de se-

guretat i de precisió notable. L’estètica i el funcionament 
del gallet és impecable, la forma s’adapta perfectament al 
dit i el disseny és simple i elegant. En disparar tirs per sobre 
dels 200 metres no hem notat ni trobat a faltar un altre tipus 
de disparador, ja que la precisió ha estat quirúrgica: estreny 
lentament i deixa que ens sorprengui el tret. No trobem a 
faltar el sistema de “pèl”.

Culata

En el cas de la culata el material utilitzat és el polipropilè i la 
fibra de vidre amb un acabat Comfortech i cantonera Crush-
Zone per evitar el retrocés. En aquest calibre el considerem 
innecessari a causa de la més que coneguda i llegendària 
suavitat del 270w. 
La culata està formada per una carrillera d’estil Montecarlo 
que permet tenir una encarada més elevada, cosa que dona 
uns centímetres suficients com per alinear perfectament 
l’ocular d’entrada del visor amb la nostra línia visual; això es 
tradueix en una encarada ràpida i intuïtiva. El guardamans 
i el pistolet estan formatsa per hendiduras gomoses estra-
tègicament col·locades per tal d’oferir-nos una adherència 
senzilla i pràctica. Cal destacar que, en el nostre model, van 
sorgir problemes de desgast en els acabats de la culata a cau-
sa de l’elaboració i el tractat de capes que incorpora. 
Una vegada que s’acaba la culata s’envia a donar-li l’aca-
bat gomós, cosa que implica que en sortir humida i aplicar 
aquesta tècnica no s’adhereixi de forma correcta i produeix 
un “desgast” gairebé sense hores d’ús. Aquest fet va ser po-
sat en coneixement de la casa Bergara, la qual va resoldre 
el contratemps de manera veloç i eficaç proporcionant-nos 
una culata nova en només 24 hores amb tan sols mostrar-los 
el problema i facilitar-los el número de sèrie de l’arma, la 
qual cosa diu molt de l’excel•lent servei d’atenció al client 
que té Bergara i el mim amb el qual tracta els seus usuaris. El 
tracte tan proper ofert ens va recordar més al que expressa 
un amic que un venedor. 

Carregador o floorplate

Demanem el rifle de fàbrica amb floorplate, que realment és 
l’opció per defecte de l’arma, tot i que es pot sol·licitar l’opció 
de carregador amb un sistema de muntatge molt senzill que 
està compost tan sols de dos cargols. Val a dir que la forma 
del guardamans canvia d’un a un altre i que el floorplate és 
un acabat més arrodonit i de més allargada i modern en el 
cas del carregador.
Floorplate: Calibres standard 4 + 1 i en calibres Magnum 3 + 1
Carregador: Calibres standard 3 + 1 i en calibres Magnum 2 + 1

Banc de proves | Bergara B14 sporter by Cinegetics

Bergara disposa 
d’un excel·lent 
servei d’atenció 
al client
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Realment la importància d’un o altre rau en el tipus de caça 
que es vol practicar, per la qual cosa és bastant necessari l’ús 
de carregador en batuda i munteria i el floorplate en aguaits 
i esperes on la consecució de trets i rapidesa de càrrega sigui 
molt diferent en la majoria dels casos. Tant el carregador 
com el floorplate estan acabats amb les lletres de Bergara 
en relleu.

Seguro o fiador

El fiador és una assegurança a l’estil americà a causa de la 
necessitat que imposa l’acció Regminton 700. Un fiador de 
dues posicions marcades amb dos esquerdes banyades en 
color blanc i vermell marcant en blanc la situació de “segur” 
i vermell l’indicatiu que l’arma està preparada per disparar, 
és un sistema simple però eficaç. El fet de treure i posar el 
fiador és prou dur com per donar-nos tranquil·litat a l’hora 
de manipular l’arma i no ofereix massa resistència com per 
fer un sobreesforç o pressions incòmodes.  

Arma general 
El pes de l’arma és d’uns 3 kg en aquest model i calibre; 
realment no és un pes elevat molt similar a la d’un rifle 
d’actualitat, però, a l’afegir-li el visor (concretament un 
Delta Optical Titanium HD 2,5-10x50 IR) s’incrementa fins a 
uns 4,373 kg aprox. i mesura 113 cm. 

En el nostre cas també vam decidir equipar-lo amb un 
bípode Cadwell XLA camo pivotant 9 “a 13” que creiem que 
ens pot donar un avantatge considerable en els tirs a llarga 
distància en zones d’alta muntanya o de plana on no ens 
destorbi la vegetació. L’arma, amb aquest canó, podem 
considerar-la prou llarga, però, per a persones de bastant 
envergadura i longitud de braç és d’una mida molt ade-
quada i còmoda. 

Aquest equip és principalment d’acostament, encara que ho 
hàgim posat a prova en altres modalitats amb èxit. En defi-
nitiva, podem dir que Bergara ha creat un rifle per al caça-
dor, un rifle amb grans prestacions i a un preu contingut, 
dotat d’una precisió sorprenent que farà les delícies dels 
caçadors espanyols i, per què no?, estrangers.

En caça
Las proves es van fer amb un cabirol per acostament i una 
guineu i els trets es van fer a 150 metres (cabirol) i a 259,63 
m (guineu). El rifle estava posat a tir amb la munició Hor-
nady Interlock 130 grains amb un zero a 200 m (uns 4 cm 
a 100 metres més o menys), la qual cosa fa que el 270 a dis-
tàncies superiors tingui una caiguda insignificant i un 
rendiment excel·lent. La bala al cabirol es va mostrar una 
mica dura tot i incorporar una punta de plom i ser consi-
derada tova. 

Bergara ha creat un rifle 
per al caçador de grans 
prestacions i a un preu 
contingut
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El més apropiat hauria estat una punta de plàstic amb un 
bon coeficient balístic i expansió ràpida com una Accutip, 
Accubond o Silvertip, tot i que en aquesta distància 
no és necessària i vam decidir calibrar l’arma amb la Inter-
lock com a punta “tot terreny”. 
Acabarem aquest article tot agraint al director de la revista 
Eduard Melero, a Felix Fernández (director comercial de 

Bergara) i a Rafa Carrillo (tirador de l’equip Bergara) la seva 
excel·lent disposició, proximitat i gentilesa. 
Aquí ens acomiadem, no sense abans dir-vos que podeu 
comptar amb nosaltres en www.facebook.com/Cinegetics/. 

Que visqui la caça i tots els que l’estimen i respecten!

Banc de proves | Bergara B14 sporter by Cinegetics



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

www.armeriasistach.com

CAÇA
COSSOS SEGURETAT
TIR OLÍMPIC
OUTDOOR

Buscan's
al Facebook!

Ctra. Matadepera, 249.
08225 - Terrassa

Tel. 93 734 29 13
info@armerialisard.com

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

armerialisard.com
armipol.com
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La gestió cinegètica

ESTIMULAR 
LA MOTIVACIÓ 

PER TENIR CURA 
DE LA GUATLLA

Per Jesús Nadal
Departament de Ciència Animal
ETSEA (UDL) jnadal@ca.udl.es
Fotos de Mikel Arrazola
Text traduït al català

Cinegeticat44



La guatlla és una petita au migra-
tòria de l ’ordre de les gal·liformes 
(comunament conegudes com a ga-
llinàcies) i pertany a la família dels 
fasiànids. Aquesta és la família més 
moderna de tot l ’ordre i inclou, a més 
de les guatlles a les perdius, els fai-
sans, els galls dindis i els galls. Dins 
de les guatlles i en el gènere Coturnix 
hi ha 8 espècies, amb un gran nombre 
de subespècies. El concepte d’espècie 
actualment està canviant perquè les 
tècniques de la biologia molecular 
permeten discernir noves fronteres. 
De la mateixa manera que es poden 
crear moltes noves espècies i subes-
pècies, es podrien agrupar aquestes 
en un nombre més reduït.

La guatlla comuna (Coturnix cotur-
nix) habita els nostres camps des de 
la primavera fins a l ’ inici de la tardor, 
la podem trobar en totes les latituds i 
altituds (excepte per sobre dels 2.400 
m) sempre que disposi de cobertura 
herbàcia idònia per trobar aliment 
i protegir-se. Per ser migradora i te-
nir una estratègia de vida acoblada 
a la maduració de les plantes, la seva 
estada resulta efímera alhora que al-
tament selectiva. Per això uns anys 
hi està present i altres no, alhora que 
sempre sol escoltar-se en el mateix 
lloc cap a les mateixes dates. Es trac-
ta doncs d’una au imprevisible que 
manté en suspens el caçador.

A diferència de moltes aus migrado-
res que tenen les seves poblacions 
en declivi, la guatlla és una excep-
ció perquè manté bé la seva pobla-
ció dins de les fluctuacions anuals 
esperades. Com un animal silves-
tre pot sobreviure als impactes que 
les activitats de l ’home ocasionen 
sobre el seu hàbitat? Tenim molts 
exemples d’espècies que aprofiten 
la urbanització i transformació del 
nostre entorn per augmentar la mida 
de les seves poblacions, com ara gats, 
senglars, guineus, rates, coloms, ga-
vines, cotorres... alhora que molts 
més exemples d’espècies que desa-
pareixen perquè les activitats hu-
manes degraden i destrueixen el seu 
hàbitat. A diferència de l ’anterior, la 

guatlla es manté perquè tot i la gran 
mortalitat que les activitats huma-
nes li ocasionen, la seva capacitat 
reproductora arriba a contrarestar 
aquesta mortalitat.

Una au que és capaç d’arribar a qual-
sevol lloc i de resistir els impactes 
negatius que l ’home fa a la naturale-
sa, és un tresor únic que hem de cui-
dar. Habitualment entre els caçadors 
hi ha arrelada la falsa creença que 
a les aus migradores no val la pena 
cuidar-les. En els grups de whatsapp 
circulen vídeos de com els magribins 

capturen desenes de guatlles amb 
xarxes, o de grans caceres, pel nom-
bre d’exemplars abatuts, als països 
africans o de l ’Est europeu. Aquests 
caçadors són habitualment espan-
yols, francesos i italians, portats per 
empreses de turisme cinegètic cap 
a destinacions on l ’home encara no 
ha danyat massa el camp. En moltes 
d’aquestes operacions, s’utilitzen 
arts aquí prohibides per concentrar 
les guatlles i facilitar i garantir la 
seva caça comercial.

La caça natural de la guatlla no ha 
d’usar la tecnologia per atraure els 
animals. No és ètic, ni legal, ni ge-
nera la satisfacció que es recull 
després d’haver fet un gran esforç 
d’atenció i tensió, en el qual s’alli-
bera molta adrenalina i passió. La 
caça natural no és comparable a la 
caça dels jocs de consola, ordinador 
i realitat virtual. Viure la naturalesa 
no és semblant a l ’oci artificial i co-
mercial. La caça natural exigeix pre-
paració i dedicació contínua, abans i 
després de la jornada. Per localitzar i 
aixecar la guatlla necessitem un bon 
gos de caça , un company ben educat, 

entrenat, compenetrat i sincronitzat 
amb nosaltres. L’equip del caçador i 
el seu gos tenen en la guatlla el millor 
repte i l ’escola idònia per a l ’aprenen-
tatge. La guatlla és una au valenta i 
astuta que no s’entrega fàcilment. 
Tot el contrari, intentarà passar des-
apercebuda tot i estar gairebé trepi-
tjant-la. Si pot ens donarà la volta i 
fugirà per l ’esquena, darrere nostre 
per burlar-nos i escapar victoriosa.

Si la guatlla és capaç de resistir tot 
i la urbanització de la terra i de les 

transformacions del camp, si arriba 
a qualsevol lloc, si està present quan 
té disponible hàbitat de qualitat per 
què no cuidem els nostres vedats per 
a la guatlla? Segur que ens entretin-
drà uns quants anys (els que siguem 
capaços de mantenir la il·lusió), tam-
bé ens exigirà molta paciència (la 
mateixa o més que per localitzar-la i 
aixecar-la) i ens proporcionarà emo-
cions intenses.

Hi ha caçadors que no se senten sa-
tisfets si la seva perxa de guatlles 
no és molt voluminosa, però n’hi ha 
molts que saben gaudir aquesta di-
ficultat d’aconseguir una o cap cap-
tura. Queden enormement contents 
aquells dies en què aconsegueixen 
diverses captures i superen les pre-
visions.

Hem pres com a referència 3 vedats 
de la província de Burgos, 4 de León, 
1 de Segovia, 1 de Zamora, 2 de Hues-
ca i 2 de Lleida per veure la possibi-
litat de tenir-hi cura de la guatlla 
i de comparar els resultats de caça 
esperats amb els obtinguts durant la 
temporada 2004. 

La guatlla intentarà passar 
desapercebuda tot i estar gairebé 
trepitjant-la. Si pot, ens donarà la volta 
i fugirà per l’esquena, darrere nostre.
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Tota la superfície del vedat no és útil per a la guatlla. A 
la mostra dels vedats estudiats, és superfície útil el 82% 
a Burgos, el 67% a León, el 42% a Segovia, el 15% a Za-
mora, el 75% a Huesca i el 38% a Lleida. Els vedats triats 
no representen la situació mitjana dels terrenys de caça 
en aquestes províncies, sinó que només mostren els te-
rrenys on cacen alguns dels col·laboradors habituals 
amb els estudis de la guatlla que realitzem. Per exem-
ple, els vedats de Lleida pertanyen a l ’alta muntanya, 
on la majoria de les superfícies són boscos i tenen molt 
poc terreny útil per a la guatlla. Les superfícies que in-
cloem en la mostra de l ’exemple representen el 2 ,7% de la 
província de Burgos, el 1,8% de León, el 1,9% de Segovia, 
el 0,3% de Zamora, el 2 ,1% de Huesca i el 0,9% de Lleida. 
Per tant, les dades presentades resulten un cas orienta-
tiu per veure què podem fer en situacions concretes i no 
són extrapolacions vàlides per al total de les províncies 
citades. La densitat mitjana estimada durant 2014 per 
l ’exemple és de 0,77 guatlles/hectàrea a la província de 
Burgos, d’1,01 guatlles/hectàrea a León, de 0,64 guatlles/
hectàrea a Segovia, d’1,89 guatlles/hectàrea a Huesca i 
d’1,55 guatlles/hectàrea a Lleida. Els valors de densitat 
són alts, especialment per als vedats de l ’exemple de Llei-
da i Huesca, ja que l ’habitual és que la densitat mitjana 

dels vedats d’aquestes dues províncies sigui deu vegades 
menor que la de l ’exemple. De la mateixa manera hi ha 
vedats de Burgos i León que multipliquen per diverses 
vegades la densitat de guatlla. A més, tots aquests valors 
d’abundància canvien cada any. L’important és que ens 
serveixen per mostrar que, si fem millores de l ’hàbitat, 
podem tenir guatlles al nostre vedat. Les guatlles mar-

És un fet constatat que si fem 
millores de l’hàbitat
podem tenir guatlles al 
nostre vedat
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xen del vedat perquè després de la collita del cereal es 
llauren els rostolls i no queda hàbitat per sustentar-les. 
Podem crear hàbitat pagant els agricultors perquè 
mantinguin els rostolls fins a l’octubre, perquè sem-
brin alfals, trepadella, raigràs, pratencs, gira-sol, sorgo 
i tramús; perquè conservin els marges amb els rierols 
i desguassos, perquè no entubin la xarxa de drenatge; 
perquè creïn cultius per a la guatlla, com el mill; per-
què retardin la collita, perquè no cullin a la nit, perquè 
endarrereixin l’embalatge i no embalin a la nit. Tot això 
augmentarà considerablement l ’abundància de guatlla 
al nostre vedat. També podem desenvolupar i fer complir 
normes ètiques que fomentin la guatlla. No disparar so-
bre llocades, limitar els horaris, el nombre de gossos, les 
jornades, les captures i evitar l ’ús de mitjans electrònics.

L’ús de telèfons, geolocalitzadors, reclams, collarets elec-
trònics, etc... supera amb escreix les possibilitats de la 
guatlla i converteixen la seva caça en artificial, lluny de 
la caça natural desitjable. Com a mitjana, l ’eficàcia del 
caçador és del 65% en guatlles capturades en relació amb 
les guatlles aixecades, que és una dada molt alta compa-

rada amb els resultats per a altres espècies. 
L’ús dels mitjans artificials pot augmentar molt aquest 
índex, alhora que pot disminuir la supervivència de la 
població. Per tenir cura de la guatlla és important respec-
tar les guatlles hivernals, no disparar-les, ni caçar-les, ja 
que elles són el suport per a les guatlles de la pròxima 
temporada. La guatlla és un important motor econò-
mic de moltes zones rurals, ja que atrauen els caçadors 
en aquestes zones. Crear i desenvolupar la cultura de la 
caça natural i sostenible de la guatlla és rellevant per a 
la conservació de l ’espècie, dels ecosistemes herbacis, de 
la seva fauna i dels serveis ecosistèmics que ens aporten. 
Tenim molts motius per estimular la cura dels hàbitats 
que necessita la guatlla; es tracta de negociar pagaments 
per compensar les tasques agràries que ajuden a crear i 
sostenir aquests hàbitats. El valor de la guatlla salvatge 
ens ho recompensa.

Agraïments: als caçadors hispans i les seves famílies que 
pacientment i amb il·lusió participen i col•laboren en tots 
els estudis que des de la Universitat de Lleida fem sobre 
les espècies cinegètiques.
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Entrevista a la Societat caçadors
Besalú-Sant Ferriol (La Garrotxa)
Lluís Rubirola Juncà, President 

Caça Social

Com es diu la societat?
La societat s’anomena Associació de Caçadors de Besalú – 
Sant Ferriol.

Quin any es va fundar?
La societat es va fundar l’any 1991. És una societat relativa-
ment nova, ja que antigament caçàvem juntament amb la So-
cietat de Caçadors de Sant Jaume de Llierca.

Quins termes municipals abraça la societat?
La nostra societat inclou els termes municipals de Besalú i 
Sant Ferriol, i té els límits amb les societats de Serinyà, Sant 
Miquel de Campmajor, Sant Jaume de Llierca i Beuda.

Aproximadament, de quantes hectàrees disposeu?
El nostre territori té unes 2705 hectàrees. El terreny és molt 
brut. La vegetació és molt densa i amb molt arítjol. Nosaltres 
únicament ens podem fiar dels aglans d’alzina, ja que en els 
nostres boscos no tenim ni castanyers ni faig. Per aquest mo-
tiu hi ha algun any que no tenim gaire menjar. 

Quants socis sou actualment?
Actualment som 40 socis. Tot i que hem anat canviant de so-
cis, hem rondat sempre el mateix nombre de socis.

Quina és la mitjana d’edat dels socis?
Tenim sort de ser un grup de joves que fem baixar molt la mit-
jana d’edat, que és de 45 anys.

Quines espècies cinegètiques teniu?
A la nostra àrea tenim senglar, cabirol, perdiu roja, tord, beca-
da, llebre i algun conill, que per sort els socis de la caça petita 
els respecten molt ja que quasi no en tenim.

Quines espècies són les que caceu habitualment?
De caça major tenim senglars i cabirols i de caça menor la veri-
tat és que no tenim gaire varietat, però quan arriba el fred ens 
arriba alguna becada, algun tord i també tenim alguna llebre.
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Són molt complexes les tasques que has de fer com a ges-
tor de l’àrea privada de caça? Per quin motiu?
Amb paciència es va fent, ja que la burocràcia sempre es 
fa pesada.

Hi ha algun aspecte que creguis que es pot millorar?
Personalment crec que alguna ajuda per part de l ’admi-
nistració no estaria malament, ja que hi ha molts camins 
que els arreglem amb diners del vedat.

Com és la relació que teniu amb la resta d’usuaris del 
medi natural?
Fins el dia d’avui no hem tingut cap problema, ja que sem-
pre senyalitzem les batudes amb les plaques.

Heu detectat molts problemes per danys d’espècies cine-
gètiques a l’agricultura, per accidents de trànsit, etc.? 
Com els solucioneu?
Per sort no tenim gaires, problemes; amb els danys a l ’agri-
cultura mirem de solucionar-ho fent batudes i procurant 
tenir els pagesos contents. Per sort amb els accidents de 
trànsit no en tenim gaires ja que únicament tenim una ca-
rretera perillosa que travessa el vedat.

Alguna anècdota que vulguis destacar?
Aquest any vam tenir el privilegi d’organitzar la cacera 
de les dones. Personalment crec que vaig tenir molta sort 
dels més joves per organitzar-la, ja que hi havia molta fei-
na. Crec que va anar molt bé i que tothom va gaudir molt 
abatent 16 senglars.

Com veus la societat en un futur?
Crec que a la llarga totes les societats s’hauran d’anar aju-
dant les unes amb les altres, ja que cada cop la mitjana 
d’edat dels socis és més alta.

Per espècies, quin nombre de captures teniu per temporada?

Espècie Nom científic Mitjana captures Rècord històric de captures 

Perdiu roja Alectoris rufa 32 32

Tudó Columba palmbus 60 124

Becada Scolopax rusticola 20 26

Tord comú Turdus philomelos 50 72

Conill Oryctolagus cuniculus 2 83

Llebre Lepus europaeus i Lepus granatensis 12 31

Guineu Vulpes vulpes 2 11

Ànec coll verd Anas platyrhynchos 15 60

Porc senglar Sus scrofa 191 211

Cabirol Capreolus capreolus 8 19

De caça major tenim senglars i cabirols i de caça 
menor no tenim gaire varietat, però quan arriba 
el fred ens arriba alguna becada, algun tord i 
també tenim alguna llebre.
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Una de les modalitats de caça a la qual des de fa uns anys, i 
que cada vegada hi ha més caçadors que s’hi dediquen, és la 
d’acostament, a causa de la proliferació de diferents tipus 
de cèrvids, com són l ’isard, el cérvol, la daina, el cabirol, la 
cabra salvatge, el mufló, etc.

La gestió de caça actual permet que alguna d’aquestes es-
pècies, les quals uns anys enrere no era permès de caçar-
les en general o exclusivament en determinats indrets, o 
també sols amb permisos especials, avui estigui més a 
l ’abast dels caçadors interessats a obtenir algun exemplar 
d’aquests animals i a l ’hora un bon trofeu. Lògicament hi 
ha les corresponents normatives i limitacions per a totes 
les espècies a caçar, amb dates hàbils per a poder-les portar 
a terme i diferenciant llocs permesos o amb més o menys 
restricció. Per portar a bon terme aquesta pràctica ajuda 
en gran manera la major facilitat de desplaçament que 
gaudim amb vehicles adequats, majorment «tot terreny», 
amb els quals molts punts d’accés anys enrere inaccessi-
bles avui no ho són. A la vegada, s’han construït i millorat 
moltes carreteres i camins que permeten una millor i major 
mobilitat, cosa que ajuda en gran manera a poder arribar 
més a prop de les zones i llocs on es poden trobar aquests 
diferents animals.

En moltes ocasions, per no dir amb molta freqüència, per 
poder fer un acostament, des del punt on podem arribar 
amb el vehicle, encara hi pot haver llargues caminades a 
fer, moltes en les escarpades serralades del nostre país, 
amb moltes possibilitats de condicions climatològiques 
adverses i, no sempre, amb la seguretat d’aconseguir una 
d’aquestes preuades peces. Tenint en compte bona part 
d’aquestes premisses, cal valorar totes les possibilitats 
d’èxit, així com conèixer molt bé i no oblidar les nostres 
condicions físiques, ja que en un moment donat, afegint 
aquest factor a la resta de dificultats que se’ns poden pre-
sentar, pot condicionar que el resultat esperat no sigui del 
tot satisfactori. Un altre factor molt important i a tenir 
molt present és l ’equip que hem de portar, sempre el més 
sofisticat i lleuger possible, amb tot allò necessari i impres-
cindible, perquè si hem de caminar molt per arribar a lloc, 

EL RIFLE 
MONOTIR

Dr. Calibre

L’arma que escollim ha de ser tan 
lleugera com sigui possible, precisa, 
efectiva sempre, del calibre adequat 
per a la distància i la peça que 
volem caçar, equipada amb un visor 
d’augments variables adequats i el 
més lluminós possible.

com més llunyà, més pesa, cosa que dificulta aquesta espe-
rada aventura venatòria.
Un element cabdal és l ’arma que escollim. Ha de ser tan lleu-
gera com sigui possible, precisa, efectiva sempre, del calibre 
adequat per a la distància i la peça que volem caçar, equi-
pada amb un visor d’augments variables adequats i el més 
lluminós possible, ja que tots aquests animals en moltes 
ocasions es veuen en apuntar o acabar la llum del dia, etc. 
Penseu també, que el primer tret ha de ser el decisiu perquè 
possiblement no el podrem repetir; per tant, cal fer una acu-
rada selecció del conjunt en què dipositem la confiança. Per 
tot el que he exposat fins al moment, humilment recomana-
ria, si és possible, l ’ús d’un rifle «monotir», ja que gaudeix de 
moltes d’aquestes característiques. Aquests rifles solen ser 
més lleugers que els de «forrellat»; normalment tenen una 
llargada de canó molt apreciable, tot i que n’hi ha de moltes 
mides i tipus així com un gran ventall de calibres, tant de 
petits com més grossos, i tots tenen unes molt bones pres-
tacions balístiques i d’efectivitat.

Els «monotir» solen estar desenvolupats a partir del con-
cepte d’escopeta tradicional ‒vull dir amb «bàscula»‒, que 
permet d’entrada una acció molt bona i amb menys pes, 
amb possibilitat de desmuntatge, etc. La gran quantitat de 
calibres amb què es fabriquen permet triar-ne des de petits 
a molt grossos; els normals van del .222, al .9,3 x 74, fins i tot 
podem trobar-ne de més grossos que ja són molt específics; 

Per Ricard Marquès
Fotos de Toni Ayala (Armeria Pou)

Cinegeticat50



51Cinegeticat

però per no complicar-ho, recomanaria el .243 W, .6,5 x 55 
o 57, .270W, .308W, .300W Magnum, .8 x 57, etc. Tots tenen 
un tret molt precís i contundent, bona volada i unes pres-
tacions balístiques immillorables, molt adequades per a 
totes les peces que vulguem anar a cercar.
 A part de tot el comentat anteriorment, combinat amb 
els diferents tipus de puntes i gramatges que tots els fa-
bricants fan per a aquests calibres, els «monotir» ajuden 
a tenir un èxit rotund. 

Cal dir també que no podem tirar de qualsevol manera; 
hem de valorar molt bé la distància del tret, mirar el mo-
ment de tirar en què l ’animal estigui molt quiet o millor 
parat, aprofitar al màxim les millors condicions per ob-
tenir un bon resultat, etc. Molts dies, com ja és sabut per 
tots els practicants d ’aquest tipus de cacera, sortirem al 
matí molt d ’hora o cap al tard i un dia no trobarem la 
peça que cerquem, un altre dia no es posarà a tret, si fem 
una mica de soroll marxarà, el vent pot venir en sentit 
contrari, etc. Vull dir amb això, que hem de tenir pacièn-
cia infinita i serenitat per anar bé i ser coneixedors del 
terreny o anar acompanyats d ’algú que el conegui bé, no 
pensar mai que el primer dia que sortim ja farem «peix al 
cove», en una paraula; aquest és un tipus de cacera molt 
sacrificada i s’ha d ’estar disposat a invertir-hi molt de 
temps, cosa que en no sempre és fàcil.

En cas de no disposar d ’un «monotir», també és possible 
fer un acostament amb altres tipus d ’arma, però si es pot 
fer amb el rif le adequat, molt millor. Com he dit abans, 
els «monotir», estan concebuts des d ’un bon principi 
amb unes característiques molt especials; l ’ajustament 
que ofereix la «bàscula» és immillorable, sempre és molt 
més curta que la d ’un rif le de forrellat, per tant molt més 
lleugera, les «enganxes» del canó són molt consistents, la 
llargada del canó que tot i que avui en dia es fabriquen 
de totes mides, normalment acostumen a tenir sobre 60 
cm o més de llargada, és molt adequada per a trets llargs, 
acompanyats d ’uns estriats per imprimir si cal més velo-
citat i precisió al tret, els nombrosos calibres, etc. 
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Dr..Calibre | El rifle monotir

Tots els fabricants normalment en el cas dels «monotir» miren molt 
més la seva execució: són sabedors que no és una arma normal i 
que pot ser un caprici, i que tothom qui l ’adquireix ho fa per tenir 
una arma diferent de les més tradicionals. Algunes porten gravats 
i detalls per a diferenciar-les, fustes de culata molt vistoses, etc., 
cosa que fa que hi hagi una gama de preus molt extensa, des de molt 
assequibles a molt costoses.

El pes com abans he comentat, és molt important. De bon principi 
ja es mira que siguin molt lleugeres. Una arma que sovint s’ha de 
carretejar bona part del dia, com més pesa pitjor, per això tenen la 
possibilitat de desmuntatge, normalment no són voluminoses, i si 
convé, es poden portar dins la motxilla durant bona part de trajecte 
fins a arribar prop del punt d’acostament. Es fabriquen tant amb 
culata de fusta com de polímer sintètic, no tan vistosa aquesta últi-
ma, però si més lleugera que la tradicional i no tan delicada.

Per anar bé tot rifle ha d’anar acompanyat d’un bon visor sempre 
adequat a la cacera i a la distància a la qual hàgim de tirar. L’acos-
tament, en circumstàncies normals, pot arribar o superar inclús 
els 300 metres i a aquesta distància s’ha d’estar molt segur de com 
es tira i amb què. El visor que jo recomanaria seria un visor d’aug-
ments variables, de 5 a 25 augments, molt lluminós amb obertura 
davantera de 50 a 55 mm, bona òptica, bones muntures, si pot ser 
desmuntables i fiables per facilitar el transport, etc. Segurament 
no podrem repetir el tret, per tant, hem d’assegurar-lo al màxim. 
Avui en dia, hi ha uns visors molt sofisticats, de les característi-
ques que he fet esment, que inclús porten telèmetre incorporat i 
que combinat a part amb un programa de correcció balística, en què 
es facilita una sèrie de dades, com calibre, fabricant, tipus de punta 
i pes, distància, etc., indica la correcció a fer a les torretes del visor 
a fi que el nostre tret sigui el més efectiu possible. Totes aquestes 
correccions que permet aquesta tecnologia cal tenir-les provades, 
per anar bé, abans d’anar a cercar la peça, atès que a l ’acostament 
no podrem fer proves sense esverar totes les peces de l ’entorn i ales-
hores ho hauríem fet tot debades. Són cars per descomptat, però 
poden fer que l ’èxit de la cacera estigui mig assegurat. Si no es dis-
posa d’un visor tan sofisticat, cal portar uns bons binocles per loca-
litzar la peça amb més comoditat; alguns d’aquests aparells també 
incorporen un telèmetre, cosa que facilita molt el fet d’anar carre-
gat amb menys pes. Si no es disposa d’aquests binocles, amb aques-
tes diferents prestacions, també hi ha el tradicional telèmetre, més 
senzill però efectiu, necessari per saber a la distància a què es troba 
l ’objectiu. Crec que són tres elements pràcticament imprescindibles 
per assolir un bon acostament i que si es poden agrupar en dues 
peces en contes de tres, reduirem pes i anirem amb més comoditat.

També pot ser molt interessant i a vegades necessari per completar 
el nostre equip l ’ús d’una bona «vara de suport» o d’un «trípode», 
ja que normalment tirarem lluny i com més segurs ho puguem fer 
millor. El bastó també ens ajudarà a l ’hora de caminar perquè segur 
que ho haurem de fer en pràcticament totes les ocasions i molt pos-
siblement en terrenys difícils i en caceres d’aquests tipus.

Com a recomanació, tot i que tots els diferents elements dels quals 
he fet esment poden ser molt importants, agraireu sempre que el 
vostre equip sigui el més lleuger possible i el màxim de sofisticat 
i eficient a la vegada. Normalment l ’experiència ensenya, ja que la 
primera vegada que fem un acostament acostumem a anar molt ca-
rregats, perquè algú ens ha recomanat portar això i algú altre allò, 
però a mesura que anem fent, anirem reduint al màxim tots els ele-
ments possibles, a fi que allò que portem sigui només el més estric-
tament imprescindible i que a la vegada com menys pesi millor. Tot 
està condicionat al lloc, l ’accés, les millors o pitjors vies de comuni-
cació, la climatologia, la nostra forma física, etc. Crec honestament 
que hem de valorar totes aquestes premisses i llavors procurar que 
el nostre equipament no ens jugui la primera mala passada quan 
anem a fer una cacera en la qual hem posat molta il·lusió i que per 
algun d’aquests motius se’n vagi tot en orris a causa d’una mala pla-
nificació de les coses previsibles, perquè les imprevisibles, a part 
que no hi podem fer res, venen soles. A més a més d’aquests sen-
zills consells per la meva part que crec essencials per a la pràctica 
d’aquesta bonica modalitat, sols em falta desitjar-vos que quan la 
feu, tingueu molta sort.          
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Racó
Gourmet

 

Llom de cabirol 
a la crosta amb 
mostassa
i trinxat de col  

Ingredients

• 2 lloms de cabirol
• 1 placa de pasta de full 
• Ceba confitada
• Mostassa a l’antiga
•  1 ou
• Patates bones 
• 1 col verda 
• 100 cl de vi de porto
• 400 cl de fons de caça o brou fosc
• Mantega
• Sal i oli

Recepta
Preparació

Netegem com de costum els lloms de nervis 
i greix, els salpebrem i els marquem en una 
paella ben roent (només marcats ja que des-
prés aniran al forn).
Els disposem sobre un paper de cuina i els re-
servem.
Farem un trinxat rústic amb les patates i la 
col verda.
Farem una salsa de caça, tot reduint el vi de 
porto i afegint el fons de caça. Reduïm a la 
meitat i afegim la nou de mantega. 
Estirarem la placa de full ben enfarinada per 
les dues cares  i la farem la meitat més prima 
de com sol ser.
Tallarem 4 rectangles iguals i posarem al fons 
una mica de ceba confitada sobre els lloms de 
cabirol i els untarem amb la mostassa.
Embolcallarem els lloms amb la pasta i tan-
carem els extrems. Els pintarem amb l’ou, els 
posarem en una placa de forn i els courem al 
forn prèviament escalfat a 180º uns 12 minuts.
Un cop cuits, disposarem en un plat un fons 
de trinxat ben calent, el llom amb crosta i la 
salsa en una salsera i que cada comensal se 
serveixi.    

Temps de fred i neu i les verdures d’hivern en 
el seu millor moment. Res millor per acompan-
yar-les que un llom de cabirol, femella en aquet 
cas, tot esperant el bon temps per poder tornar a 
empaitar el follet del bosc.

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


