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Editorial
Com els de Manlleu, cadascú lo seu!
Així ho diu el refranyer popular... i així 
identifico jo el col·lectiu caçador (genera-
litzant, és clar).

Sempre ens omplim la boca que hem d’es-
tar units, que la unió fa la força, que les 
crítiques sempre són destructives, etc. i, 
a l’hora de la veritat, només hi ha enveges 
i interessos encoberts. Som un col·lectiu 
egoista i cal canviar aquesta realitat si vo-
lem créixer i ser un col·lectiu fort.

L’actual panorama cinegètic passa per un 
moment molt feble tot i que disposem 
d’un ampli argumentari que malaurada-
ment no sabem aprofitar. Sota el paraigua 
de l’equilibri poblacional de determinades 
espècies que ocasionen danys i creen con-
flictes, l’acció de la caça queda justificada i 
esdevé més que necessària, per no parlar 
del paper que juga en matèria de biodiver-
sitat i millora genètica de les espècies, en-
tre altres. Tot i això, no hem sigut capaços 
d’arribar a un consens d’unió per tal d’es-
tablir una taula de negociació amb l’Admi-
nistració i lluitar per tot allò que fa anys 
que reclama el col·lectiu: 

• Un bon tracte i una bona imatge de la caça als 
mitjans de comunicació.

• Un reconeixement per part de l’Administració i de 
la política

• Respecte de la societat per la caça i els caçadors

• Una Llei de caça adaptada a les necessitats actuals

• La creació de Parcs d’entrenament per a gossos de 
caça
• La simplificació burocràtica de les Societats de 
caçadors

• Un Decret per a poder comercialitzar la carn de 
caça amb garanties

• La subvenció de contenidors i la seva gestió per a 
abocar les despulles de caça

• La subvenció per a elaborar PTGC i els seus censos

• Una normativa més simple i flexible per a les 
gosseres de caçadors

• Facilitar l’accés a la caça als joves a les Reserves i 
als Parcs Naturals

• Un Consell de Caça més ampli i executiu

• ...

Respecte
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Potser sí que alguns d’aquests temes han estat abordats per repre-
sentants dels caçadors, però el resultat és el que és i s’arrossega 
des de fa molts i molts anys (tants com ús de raó tinc en matèria 
de caça, i sóc caçador d’ençà que els meus pares em van portar al 
món, vaig néixer caçador!).

El cas és que, en un moment o altre, tots hem tingut aquest debat i 
hem reconegut que “no estamos tan bien”, fins i tot alguns ens hem 
indignat moltíssim quan ens han tocat quelcom de prop... però a 
l’hora de la veritat, hem estat nosaltres (els caçadors de peu), els 
que no hem estat a l’altura, els que no hem tingut prou pebrots 
per donar un cop de puny sobre la taula dels dirigents, els que no 
ens  hem donat prou suport ni hem fet prou pinya per revertir la 
situació, segurament per allò que diu el refrany “Com els de Man-
lleu, cadascú lo seu”, ja que l’egoisme genètic forma part del nostre 
col·lectiu.

Potser per això m’apassiona tant aquest món, perquè l’he viscut i 
el visc des de dins i intento projectar el futur que ens espera. És lla-
vors quan em surt la vena de la indignació i la inquietud. És llavors 
quan em torno a adonar que som uns afortunats però que tenim 
data de caducitat perquè en un futur no gaire llunyà, si no canvien 
les tornes, la caça com l’hem viscut fins ara, desapareixerà.

Any rere any es van perdent parcel·les (modalitats, espècies, “cu-
pos”... fins i tot caçadors) i es va encasellant la caça com a un últim 
recurs per a controlar sobrepoblacions, és a dir, que de mica en 
mica ens anem tornant empreses d’extermini i es va perdent la 
part tradicional i social de la nostra estimada activitat!

Canviant de tema, mentre escric l’editorial quedo perplex després 
de veure un vídeo referent al nou protocol d’inspecció de caça 
que faran els Agents Rurals. Vagi per endavant que conec molts 
Agents Rurals i molts d’ells els valoro i aprecio moltíssim, aquest 
comentari no va per a ells, sé perfectament que no estan d’acord 
amb el nou protocol, però les ordres vénen de dalt. Com és possi-
ble que s’autoritzi un protocol com el del vídeo per fer inspecci-
ons rutinàries als caçadors??? Una vegada més, el col·lectiu caça-
dor torna a ser tractat com a terrorista i, aquesta vegada, amb el 
vistiplau de l’Administració.... On queda la presumpció d’innocèn-
cia del caçador?

Quina falta de respecte i quina vergonya més immensa haver de 
viure aquestes situacions! L’entorn no caçador, en veure el vídeo, 
em demanava si realment som tan perillosos i si és necessari uti-
litzar aquest protocol antiterrorista.... Amb el que m’ha costat 
normalitzar la imatge del caçador entre els més coneguts! Una 
vegada més ens estigmatitzen, maltracten i ens prenen el pèl. 
Ja n’hi ha prou!
Fins quan ho hem d’aguantar, això?

Amb això no pretenc mostrar-me com un pessimista empedreït, 
els que em coneixeu sabeu que soc un lluitador. Només us animo 
a reflexionar sobre l’estat actual de l’activitat cinegètica (d’on ve-
nim, com estem i cap a on anem) per demanar-vos que continueu 
lluitant des de la unitat i que ens seguiu acompanyant en aquest 
nou rumb que prenem per la CAÇA des de Cinegeticat.

Salut i caça amics i amigues!

Eduard Melero
Director
cinegeticat@cinegeticat.cat

mailto://cinegeticat@cinegeticat.cat
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Els dies 7 i 8 de juliol de 2018 es va dur a terme la primera KUIU 
MOUNTAIN HUNTING ACADEMY (acadèmia de caça de mun-
tanya), organitzada per l’equip europeu a la localitat de Salardú, 
situada a la Vall de Aran. L’esdeveniment va tenir lloc a les ins-
tal·lacions del restaurant Eth Cerer de Montadi, ubicat a la base 
dels llacs de Colomer.

L’objectiu d’aquest esdeveniment era aportar als assistents més 
coneixements cinegètics de la mà d’11 experts mitjançant tallers, 
taules rodones i seminaris centrats en la caça de muntanya. Du-
rant els dos dies, es va convidar els participants a assistir a rutes 
de muntanya, sessions d’observació, tallers i seminaris amb gran 
interactuació per respondre dubtes dels assistents.

La caça de muntanya representa el tipus de caça més exigent, 
tant mental com física. Requereix que el caçador sàpiga viure 
amb el que porta a la seva motxilla, acampar, caçar i estar pre-
parat per afrontar totes les situacions i climatologia que puguem 
trobar-nos a la muntanya. Els perills són grans, però es guanyi o 
es perdi, la recompensa no té preu.

En el transcurs de l’esdeveniment, els caçadors van aprendre so-
bre una varietat de temes que es van centrar a triar l’equip ade-
quat i estar preparats per a qualsevol cacera a la muntanya.

KUIU – BARCELONA

Primera Acadèmia de Caça de Muntanya

Caça news

SEMINARIS I TEMES INCLOSOS:

 Preparant-se per una cacera de muntanya.
 El tir de muntanya.
 Els errors més comuns comesos pels caçadors.
 Planificant un viatge de caça internacional.
 Primera preparació d’un trofeu en el camp.
 Tècniques de seguretat i muntanyisme.
 La caça amb arc d’alta muntanya.

L’esdeveniment es va dur a terme de manera gratuïta per als as-
sistents en nom de KUIU i el seu equip europeu. Altres col·labora-
dors que van patrocinar aquest esdeveniment van ser Swarovski 
Optik, Safari Club International Iberian Chapter, Sauer, Excopesa, 
Culminum Amicus i l’orgànica Hunt’ers. 

El passat 16 de juny la R. T. de Lleida de la 
F.C.C. va organitzar un curs de seguretat i 
normativa en la realització de batudes de 
caça major a la Seu d’ Urgell. Aquest curs 
de formació pretén informar i formar a 
tots els caçadors en general, caps de colla i 
personal que intervé en aquesta modalitat 
de caça. Hem de recordar que al disminuir 
la caça menor aquesta modalitat ha cres-
cut exponencialment els darrers anys. Al 
llarg de la jornada es va arribar a la conclu-
sió que aquests tipus de formació hauria 
de ser obligatòria per a tots els caçadors.

L’acte el van presentar l’alcalde de La Seu 
d’Urgell senyor Albert Batalla i el secre-
tari de la junta directiva de la federació 
de caça senyor Salvador Espanya. Hi van 
assistir 45 caçadors entre els qual hi ha-
via alguns agents rurals i vanders del 
principat d’Andorra. L’acte el va cloure el 
president de la federació de caça a Lleida 
senyor Jaume Teixidó.

El gruix de la jornada va anar a càrrec del 
professor de dret administratiu de la Uni-
versitat de València i assessor jurídic de la 
federació Valenciana senyor Albert Ituren. 
El professor Ituren té una dilatada experi-
ència en cursos de formació i els ha rea-
litzat per tot el món. Al llarg de 6 hores el 
senyor Ituren va anar explicant com s’ hau-
ria d’ organitzar una batuda, quins mitjans 
tecnològics i informàtics es poden usar i la 
legislació que l’afecta.

Al final del matí el cap de secció d’ activi-
tats cinegètiques i pesca continental dels 
Serveis Territorials del DARP de la Gene-
ralitat de Catalunya a Lleida senyor Fran-
cesc Cases va explicar que els permisos de 
caça i els tràmits amb l’ administració a 
partir de l’1 d’octubre han de ser via trami-
tació electrònica des de internet. Va afegir 
que anem provant-ho d’ usar aquest siste-
ma que ja està operatiu i evitar sorpreses 
d’ última hora.

Desprès d’ un dinar de treball al mateix 
Hotel La Seu va intervenir la senyora Anna 
Sirvent que és la cap regional del Pirineu 
del CAR. Va realitzar un repàs de la nor-
mativa actual en matèria de caça i organit-
zació de batudes de caça major i també va 
respondre les preguntes dels assistents.

Per acabar el senyor Ramon Mayench 
secretari tècnic de la R. T. de Lleida de la 
F.C.C. va explicar la importància que té es-
tar ben assegurat, va explicar quatre casos 
reals d’ accidents de caça, els productes 
i assegurances que ofereix la federació 
de caça. Va recalcar que estar al costat 
d’aquesta entitat enforteix el col·lectiu per 
poder defensar la pràctica cinegètica i que 
com a entitat sense ànim de lucre en cas 
de sinistre sempre s’ afavoreix al federat. 

Curs de seguretat i normativa batudes de caça major

RAMON MAYENCH – LLEIDA 
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Ordre de vedes  |  Quadres resum

* Aquest quadre és un resum i s’aconsella la lectura amb detall de la Resolució completa.

http://cinegeticat.cat/ja-sha-publicat-lordre-de-vedes-2018-2019/
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Caça news

Davant la constant manipulació mediàtica exercida per la majo-
ria de mitjans de comunicació en referència al projecte d’esteri-
lització de senglars utilitzant la famosa vacuna i veient com ni 
l’Administració, ni la Diputació de Barcelona ni els Ajuntaments 
afectats dins la prova pilot han desmentit els falsos resultats 
d’èxit de la vacuna en qüestió, ni s’han posicionat al respecte (tot 
i l’allau d’atacs als caçadors i a la caça a les xarxes socials), la Re-
presentació Territorial de la Federació Catalana de Caça a Barce-
lona ha enviat una carta formal a l’atenció de Montserrat Barni-
ol (Directora General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi) 
demanant suport i solucions a aquest greu problema social i de 
comunicació.

Tanmateix, des de la Representació Territorial també s’ha enviat 
la carta a Unió de Pagesos, actors afectats, perquè s’adhereixin a 
la iniciativa i no es descarta començar la temporada de cacera del 
senglar més tard i finalitzar-la abans, si no es troba una solució 
al conflicte.

Els caçadors defensen la caça com un dret i no com una obligació. 

REDACCIÓ – CARDONA

Els caçadors diuen PROU a la vacuna

EL CAS 
SENGLAR

Fins quan ho hem d’aguantar, això?
Pots llegir, també:

http://cinegeticat.cat/fins-on-mes-hem-daguantar/
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El senglar necessita 
menys química i més 
gestió. Els caçadors 
juguen un paper molt 
important en aquest 
assumpte de país.

L’augment descontrolat de les poblaci-
ons de senglars és un fenomen mundial, 
que creix des de l’any 1980 i afecta tant 
als Estats Units, com a Austràlia, la Xina, 
l’Índia, Rússia i tots els països europeus. 
Ni té una explicació simple ni té una so-
lució universal. L’augment està lligat a la 
disminució del nombre de caçadors arreu, 
a uns hiverns més temperats, a la intensi-
ficació dels cultius i a l’expansió de zones 
periurbanes. Pel que fa a solucions, és un 
maldecap per a totes les administracions 
que fan front a aquest repte.

A la regió del Queensland, a Austràlia, els 
porcs fers han desenvolupat el costum 
d’atacar i matar el bestiar viu i s’han de-
clarat espècie invasora i perjudicial i se’n 
busca l’erradicació total. A la regió índia 
del Punjab han suprimit els permisos ne-
cessaris per a la caça del senglar en cas de 
dany a l’agricultura. La Toscana va provar 
el 2015 i 2016 una campanya d’esterilització 
química amb dispensadors automàtics de 
pinso tractat que només s’obrien en cas 
que s’apropessin senglars, però els resul-
tats van ser molt limitats.

Les campanyes d’esterilització a gran es-
cala es porten a terme en diversos indrets 
del món i en diverses espècies. Les que han 
demostrat la seva efectivitat ho han fet 
en entorns limitats, amb una esterilitza-
ció sistemàtica de més del 80% de la po-
blació femella durant anys seguits i amb 
un cost aproximat als 800 € per animal. 
Aquesta solució pot ser interessant en zo-
nes periurbanes concretes semitancades, 
on la societat pot estar disposada a carre-
gar amb un alt cost de tractament durant 
anys.

Menys química i més consens

A Catalunya es va iniciar una prova d’esterilització al Vallès. Fa 
uns dies, va aparèixer una foto d’una truja amb cròtal de segui-
ment (suposadament vacunada) amb un seguit de petits. Els qui 
van fer aquests profètics i triomfadors anuncis del 100% d’efec-
tivitat del pla de vacunació ens haurien d’explicar avui què pas-
sa amb aquesta truja anellada i amb els petits. Anunciar un 100% 
d’efectivitat després d’haver comprovat 3 animals d’un total de 25 
tractats és un pèl arriscat.

Els estudis i experiments fets en altres països no han plantejat 
mai la vacunació com a l’única solució, sinó com a una eina més en 
casos determinats: zones urbanes, tancats, etc. i sempre al costat 
d’una política cinegètica que manté i dona suport a la caça dels 
animals.

Aquí afloren dos problemes de fons: un de gestió de la situació, 
i un de comunicació. La gestió d’aquesta situació complexa que 
s’assembla cada cop més a una emergència ha d’implicar tots els 
actors: administració, ajuntaments, caçadors, ecologistes i agri-
cultors, fins a arribar a un consens. Qualsevol solució màgica, 
nascuda de l’acord entre algunes de les parts únicament està des-
tinada a fracassar. Ha d’haver-hi un lideratge clar, un consens am-
pli, un àmbit geogràfic determinat, una estratègia a llarg termini, 
amb unes accions variades i uns responsables per a cadascuna, 
amb un control científic de l’eficàcia de les mesures. Ara per ara, 
no es veuen aquestes condicions a Catalunya. Esperem en tot cas 
que el Pla de control de danys de la Generalitat desembocarà en 
una aplicació en aquest sentit. 

Foto Mikel Arrazola. Femella de senglar amb cries.
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Aquesta setmana va entrar en vigor el Reial Decret 50/2018, sobre 
SANDACH (residus de subproductes animals no aptes per al con-
sum humà) en àrees de caça.

Els subproductes animals no destinats al consum humà (SAN-
DACH) es defineixen com a cossos sencers o parts d’animals, pro-
ductes d’origen animal o altres productes obtinguts a partir d’ani-
mals, que no estan destinats al consum humà, ja sigui per motius 
sanitaris o bé per decisió de l’operador.

Els SANDACH són aquells materials que es generen en la produc-
ció primària ramadera, en les indústries de transformació dels 
aliments d’origen animal, als establiments alimentaris de comerç 
minorista i en les llars que, per motius comercials o sanitaris, no 
entren dins de la cadena alimentària humana. També s’hi inclo-
uen les despulles de la carn de caça. La gestió dels subproductes 
animals des del moment en què es generen fins al seu ús final, 
valorització o destrucció està regulada per garantir que durant 
la mateixa no es generin riscos per a la salut humana, la sanitat 
animal o el medi ambient i especialment per garantir la seguretat 
de la cadena alimentària humana i animal.

El Reial Decret divideix el material SANDACH en tres categories:
· Material de la categoria 1: totes les parts del cos, incloses 
pells, vísceres, despulles i altres subproductes generats en 
les activitats objecte de regulació d’aquest Reial Decret, 
procedents d’animals silvestres, quan se sospiti que estan 
infectats amb malalties transmissibles als éssers humans 
o als animals. També es considerarà material de categoria 
1 les barreges d’aquesta amb materials d’altres categories.

· Material de categoria 3: els cossos o parts d’animals ma-
tats generats en activitats cinegètiques de caça major, que 
siguin aptes per al consum humà d’acord amb la legislació 

comunitària, però no es destinin a aquesta 
finalitat per motius comercials.

· Material de categoria 2: els subproductes 
animals procedents de la caça, diferents del 
material de la categoria 1 o la categoria 3.

Una gestió correcta dels subproductes gene-
rats per la caça, amb la finalitat d’evitar que 
serveixin d’aliment a carnívors oportunistes 
i senglars, sens dubte contribuiria a millorar 
la situació sanitària actual. Aquesta gestió in-
clou mesures relacionades amb la destinació 
dels cadàvers d’animals que permetran que 
no es comprometi la conservació d’espècies 
necròfagues, en compliment del Reial Decret 
1632/2011, de 14 de novembre, pel qual es regula 
l’alimentació de determinades espècies de fau-
na silvestre amb subproductes animals no des-
tinats a consum humà. El dipòsit d’aliments 
procedents de subproductes de caça major en 
canyets (muladares) i a les zones de protecció 

per a espècies necròfagues es considera adequat i desitjable per 
continuar protegint aquestes espècies necròfagues. Per a això, 
existeixen pràctiques de gestió de l’alimentació d’espècies ne-
cròfagues amb subproductes de caça major que compatibilitzen 
la conservació necessària de les esmentades espècies silvestres 
amb un adequat en compliment de la normativa sanitària.

Entre les obligacions del Reial Decret estatal hi ha la de dispo-
sar d’un sistema d’eliminació dels residus de caça en les àrees 
de caça en què les caceres siguin realitzades per més de 40 caça-
dors o es capturin més de 20 peces per jornada de caça. Aquests 
són uns llindars pensats sobretot pels sistemes de caça del sud 
de l’Estat (munteries i similars), on es fa una cacera per unitat de 
gestió cinegètica (Veto o Àrea de caça) a l’any o poc més, en ter-
renys tancats en moltes ocasions, on els animals són alimentats 
artificialment, i on es coneixen prèviament a la cacera el nombre 
de captures de cada espècie que es realitzaran.

A Catalunya el sistema de caça col·lectiva és la batuda. Aquesta 
modalitat és diferent ja que es realitza en terrenys no tancats, amb 
animals totalment salvatges, i es determina el lloc de cacera just 
abans de la mateixa, en funció d’on són els animals. És molt difícil 
conèixer el nombre de captures que es realitzarà abans de la batuda.

D’altra banda, des de la Subdirecció General d’Activitat Cinegèti-
ques i Pesca Continental, s’ha analitzat el resultat de les caceres 
a Catalunya per a veure quan es produïa una situació inclosa en 
el supòsit del que preveu el Reial Decret: més de 40 caçadors o 
més de 20 captures. La proporció de batudes que estan per sobre 
d’aquests llindars és molt petita. En la immensa majoria d’àrees de 
caça o no es produeix aquesta situació, o es produeix de manera 
atzarosa un o dos dies l’any. Sovint, cap. Aquesta situació genera 
una gran inseguretat jurídica que cal resoldre i en aquest sentit 
s’han dictat instruccions per tal d’interpretar la norma.

ÀLEX CUADROS – BARCELONA

Com hem de gestionar les despulles de carn de caça a Catalunya?

Caça news



11Cinegeticat

Tot atenent l’esperit del RD, un cop con-
sultades la Unitat Jurídica de la Direcció 
general d’Ecosistemes Forestals i Gestió 
del Medi i el Servei de Caça de la Subdi-
recció General d’Activitats Cinegètiques 
i Pesca Continental, es considerarà que 
una àrea de caça es trobarà en el supò-
sit previst pel Decret ( ja que cal saber si 
han de tenir el sistema d’eliminació dels 
residus abans de les caceres), quan la 
MITJANA de captures d’ungulats anual 
es trobi per sobre de 20. És a dir, cal di-
vidir el nombre de captures per números 
de dies en els que s’ha realitzat batuda 
(no conten els acostaments i aguaits per-
què queden fora de l’àmbit d’aplicació del 
Decret).

En el cas que la batuda la realitzin més de 
40 caçadors caldrà disposar d’un sistema 

d’eliminació dels residus.
Al marge d’això, cal considerar que:

A) Els sistemes d’eliminació de residus 
poden ser (a) la disposició d’un conteni-
dor estàndard amb el sistemes de recolli-
da i eliminació previstos a la normativa 
SANDACH i de residus, però també (b) el 
transport dels animals a un punt logístic 
(no un punt de reunió dins de l’àrea de 
caça) o una sala de manipulació de peces 
de caça, per al seu consum humà, que ja 
disposen d’aquests contenidors. Hi ha 
prevista la possibilitat de la seva utilitza-
ció als canyets, però correspondrà al De-
partament de Territori i Sostenibilitat, si 
el cas, la seva aprovació.

B) Des de la Direcció General d’Ecosis-
temes Forestals i Gestió del Medi, es po-

saran en contacte amb les Àrees de caça 
que han complert aquests supòsits la 
temporada anterior, per tal que, si no els 
tenen encara, habilitin aquests sistemes 
d’eliminació, la qual cosa es comunicarà.

Cal recordar que el DARP esta realitzant 
cursos per poder comercialitzar la carn 
de caça i, en aquest sentit, cal que alguna 
persona a les batudes posseeixi el títol de 
“Caçador amb formació específica en sani-
tat animal”, que és aquell caçador amb els 
coneixements suficients de la patologia de 
caça silvestre, adquirits a través de forma-
ció específica, per poder sotmetre-la a un 
primer examen sobre el terreny. Ha de ser 
present durant la batuda i serà informat 
pels caçadors, prèvia l’evisceració, de qual-
sevol comportament anòmal observat 
abans de cobrada la peça. 

Entitats ecologistes van promoure la revisió davant el Tribunal 
Suprem del Decret 2013 referent a la regulació del Catálogo Es-
pañol de Especies Exóticas Invasoras per tal de poder erradicar 
aquestes espècies (moltes d’elles ja instaurades des de fa molts 
anys als nostres ecosistemes).

Espècies com l’arruí, la carpa de riu, el cranc americà, la truita 
“arco iris” o el Black blass, entre altres, eren objecte d’eliminació 
total per tal de preservar les espècies autòctones. Això va supo-
sar un atac directe al món rural, pescadors i caçadors, que van 
veure com, des dels despatxos i induïts per grups d’ecologistes 
radicals, es pretenia eliminar del país una sèrie d’espècies i tot 
el que comporta el seu aprofitament. Cal tenir en compte, per 
exemple, que a Isla Mayor (Sevilla) la població viu pràcticament 
de la pesca del cranc americà i que a Múrcia la caça de l’arruí su-
posa un enorme atractiu turístic i econòmic per a tota la regió.

Després de dues votacions a les sis esmenes del Senat a la Propo-
sició de Llei per a modificar la Llei de Patrimoni Natural i de la Bi-
odiversitat (Ley 42/2007) amb 179 vots a favor (Partido Popular, 
Ciudadanos, PNV, PDeCAT i Foro Asturias), 164 en contra (PSOE, 
Podemos, Esquerra Republicana i Compromís) i 0 abstencions, el 
Congrés ha donat llum verda a la reforma de la Llei Narbona.

Així, doncs, amb aquesta aprovació es podran continuar caçant 
i pescant algunes d’aquestes espècies, catalogades com a “inva-
sores”, sempre i quan s’actuï realitzant una gestió sostenible que 
beneficiï i sigui compatible amb la protecció del medi, l’ocupació 
i l’activitat dels sectors cinegètics i piscícoles, unes premisses 
que s’haurien de donar sempre ja que conservar no és no tocar o 
prohibir (només), conservar és gestionar, amb tots aquests ele-
ments sobre la taula.

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, disposa d’informació rellevant a través del projecte 
EXOCAT , que cita unes 1.235 espècies exòtiques a Catalunya. 
De ben segur que la informació disponible s’haurà d’actualit-
zar i seria bo incorporar-hi informació relativa a si són espèci-
es susceptibles de ser caçades o pescades i, si fos possible, que 
s’expliqués el tipus d’aprofitament que es pot dur a terme sobre 
cadascuna d’elles. 

De fet, la normativa preveu que les comunitats autònomes han 
de disposar d’un inventari cartogràfic de l’àrea ocupada per 
aquestes espècies, degudament publicat al diari oficial on s’ex-
pliqui la instrumentació, planificació i control en matèria de 
caça i/o pesca de cadascuna d’aquestes espècies. 

REDACCIÓ – BARCELONA

El Congrés dels Diputats permet aprofitar algunes espècies invasores
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Situació actual de 
l’arc a Catalunya
Fins a la redacció de Cinegeticat han arribat nombrosos correus 
preguntant en quina situació legal es troba l’arc. Són diverses 
les preguntes que estan relacionades amb aquesta qüestió, de 
manera que intentarem donar resposta una per una.

¿Què diu el Reglament d’Armes i Explosius sobre l’arc?
L’article 3 del Reglament d’Armes (R.A.) aprovat per Reial Decret 
137/1993 de 29 de gener, classifica els arcs, com a armes de la cate-
goria 7.5., tot especificant:
7.5 Los arcos, las armas para lanzar lineas de pesca y los fusiles 
de pesca submarina que sirvan para disparar flechas o arpones, 
eficaces para la pesca y para otros fines deportivos.

Quina documentació necessitem per adquirir, portar, o fer ús 
d’un arc?
No es requereix llicència d’armes per a les d’aquest tipus de ca-
tegoria.
L’article 54.4 del R.A., disposa que l’adquisició de les armes de la 
categoria 7.5 (arcs), requerirà l’acreditació davant l’establiment 
venedor i la seva consignació en els corresponents llibres, de les 
targetes esportives en vigor.
Tal com es preveu en el Reglament, l’única documentació neces-
sària per a l’adquisició d’un arc, és posseir i ser titular d’una Tar-
geta Esportiva.
Per tant, un arquer podrà adquirir i posseir un nombre il·limitat 
d’arcs, mentre sigui titular d’una targeta esportiva en vigor.

Però, ¿que és una Targeta Esportiva?
El R.A. deixa molt clar que les competències, pel que fa a l’emis-
sió de l’esmentada Targeta Esportiva, pertany a les federacions 
esportives corresponents a l’arma que s’utilitzarà. Per tant i pel 
que fa al arc es refereix, l’emissió de la Targetes Esportives cor-
respon o bé a la RFEC (Real Federación Española de Caza) o a la 
RFETA (Real Federación Española de Tiro con Arco) i, per tant, a 
qualsevol de les seves representacions autonòmiques.

En conseqüència, una Targeta Esportiva és la Llicència Federati-
va, i així ho interpreten fins al dia d’avui les autoritats que regulen 
el Reglaments d’Armes, és a dir, la C.I.P.A.E. (Comissión Interminis-
terial Permanente de Armas y Explosivos).

Per tant, per a adquirir, portar o fer ús d’un arc necessitarem ser 
titulars d’una Targeta Esportiva en vigor.

En el cas de la RFETA la seva targeta federativa no dona lloc a 
error, ja que diu específicament “Llicència d’Arquer“. No passa el 
mateix amb la targeta federativa de la RFEC, ja que és un docu-
ment genèric per a tots els caçadors federats on no s’esmenta l’arc. 
Per aquest motiu, i des de 1997 la RFEC va començar a expedir una 
targeta esportiva especifica per a arquers: la Targeta de Caçador 
Arquer Qualificat (anys més tard, aquesta targeta passa a anome-
nar-se T-2) que s’atorgava després de la realització d’una o diver-

En un hide Moisés Boza
Barcelona
Autor del llibre “El Trampeo y 
demás artes de caza”.
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ses jornades de formació especifica en 
caça amb arc.

Per a practicar la Caça amb Arc, a més 
de la Targeta Esportiva haurem de por-
tar els següents documents: llicència 
de caça, assegurança obligatòria de 
responsabilitat civil del caçador, tar-
geta de pertinença del vedat o permís 
per escrit del titular i, si s’escau, els pre-

cintes i/o permisos corresponents com 
qualsevol altre caçador. També hem de 
tenir present que, el R.A. cataloga a l’arc 
com a “Arma”, de manera que hem de te-
nir en compte tots aquells articles que 
facin referència a les “Armes” de mane-
ra genèrica, per exemple:

Article 146. 1 del Reglament d’Armes, 
disposa:

Queda prohibido portar, exhibir y usar fuera 
del domicilio, del lugar de trabajo, en su caso, 
o de las correspondientes actividades deporti-
vas, cualquiera clase de armas de fuego cortas 
y armas  blancas, especialmente aquellas que 
tengan hoja puntiaguda, así como en general 
armas de las categorías 5, 6 y 7 (entre ellas está 
el arco 7.5).

Queda al prudente criterio de las autoridades y 
sus agentes apreciar si el portador de las armas 
tiene o no necesidad de llevarlas consigo, según 
la ocasión, momento o circunstancia…

Article 149.1. del R.A., en els apartats 1 i 2 disposa:
1. Solamente se podrán llevar armas regla-
mentadas por las vías y lugares públicos 
urbanos, y desmontadas o dentro de sus 
cajas o fundas, durante el trayecto desde 
los lugares en que habitualmente están 
guardadas o depositadas hasta los lugares 
donde se realicen las actividades de utiliza-
ción debidamente autorizadas.

2. Las armas solamente podrán ser utili-
zadas en los polígonos, galerías o campos 
de tiro y en los campos o espacios idóneos 
para el ejercicio de la caza, de la pesca o de 
otras actividades deportivas.”

Article 147. del R.A., sobre les condicions neces-
sàries per portar una arma disposa:

1. Los usuarios de las armas deberán 
estar en todo momento en condiciones 
de controlarlas. En la presencia o pro-
ximidad de otras personas, deberán 
actuar con la diligencia y precauciones 
necesarias y comportarse de forma que 
no puedan causar peligro, daños, perjui-
cios o molestias a terceras personas o a 
sus bienes.

2. Queda prohibido portar, exhibir o usar 
las armas:

a). Sin necesidad o de modo negligente o 
temerario.

b). Mientras se utilizan cascos o auricula-
res conectados con aparatos receptores o 
reproductores de sonidos.

c). Bajo los efectos de bebidas alcohólicas, 
estupefacientes, psicotrópicas, estimulan-
tes u otras sustancias análogas.

Per finalitzar, hem de saber que l’aplicació de 
la llei d’Armes i Explosius, dels seus termes i la 
seva interpretació, queda a criteri dels coman-
daments i agents de la Guàrdia Civil. Per tant, 
tot i quan entenguem que ho tenim tot en ordre, 
els agents de la Guàrdia Civil podran intervenir 
el nostre arc, si estimessin que pot haver-hi una 
situació anòmala, incorrecta o de perill. 



Pel corriol
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A Catalunya hi ha un munt de societats de caçadors però en molt 
poques d’aquestes hi ha socis que participin al món de la competició.

Quins en són els motius?
Potser és degut a que el món de la competició encara és descone-
gut per molts caçadors?
O és degut a l’edat adulta que té el món caçador?
O bé al desconeixement de les proves i el seu desenvolupament?
 
 
- Un dels principals motius pels quals hi ha pocs caçadors/es 
dins el món de la competició és la falta d’informació que se’n té 
d’aquestes, la manca de coneixements de com es desenvolupen 
dins el camp, el desconeixent dels requisits que es necessiten per 
poder-les practicar... 

Si busquem per internet informació sobre les competicions se’n 
pot trobar, amb explicacions de què consisteixen i com es desen-
volupen cadascuna d’elles, però se’n fan poques demostracions i/o 
exhibicions per tal que la gent s’hi pugui aficionar. 

Si que és cert que els últims anys, en moltes fires de caçadors 
s’aprofita i dins la mateixa ubicació on s’està celebrant la fira, es 
realitzen concursos i/o exhibicions de sant Hubert, caça pràctica i 
proves de rastre sobre senglar. 

Aquests són bons moments perquè la gent pugui entendre i veure 
aquestes diferents modalitats i tinguin ganes de poder-les provar 
o practicar. 

Caldria per tant, poder fer aquests tipus d’esdeveniments en més 
fires i en altres actes   on es puguin donar a conèixer les diferents 
modalitats que existeixen i es practiquen actualment al nostre 
territori.
             
Aquestes són:

• Caça menor amb gos
• Sant Hubert
• Caça pràctica
• Gran búsqueda o primavera
• Becada
• Proves de rastre sobre senglar 
• Proves de rastre sobre llebre

 
 
- Un altre motiu pel qual hi ha poca gent 
en aquest món de la competició és degut 
al tipus de caça que practiquen, la gran 
majoria de caçadors/es estan dins la caça 
major, ja que és on més abundància de 
fauna tenim actualment, però el 90% són 
persones que van a parada, per tan tam-
poc tenen gossos propis i no es proposen 
competir.

Actualment la major part de competicions 
que es poden practicar són de caça menor, 
la qual cosa significa que l’haurien de dur 
a terme caçadors/es que es dediquessin a 
la caça menor, però degut a la manca de 
fauna menor salvatge dels últims anys, 
molts caçadors s’han tret els gossos i s’han 
quedat, per tant, sense medis per poder-les 
desenvolupar. 

- L’edat dels caçadors seria un altre motiu, 
la mitjana d’edat dels caçadors catalans és 

d’uns 60-65 anys. A aquesta edat molts ens comenten que ja no 
tenen ganes d’haver d’ensenyar un gos, invertir diners i estones 
del seu temps lliure, que ells amb les estones de cacera durant la 
temporada hàbil ja en tenen suficient.  

- També ens podríem trobar en alguns dels casos, la manca de 
temps, la falta de pressupost, etc. 

A Catalunya es realitzen un bon nombre de competicions a l’any, ja 
sigui a nivell social, territorial o autonòmic. 

Sabent que hi ha una mitjana de 950 societats de caçadors, ens ado-
nem que a només un 18% d’aquestes hi ha un soci que participa en 
alguna de les modalitats de competicions de caça que existeixen.  
 

Com incentivar als caçadors perquè entrin 
al món de la competició

Mariola Rafart
Barcelona
Caçadora al natural.
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Alguns dels avantatges de parti-
cipar en les competicions de caça 
són els següents: 

- Un cop finalitzada la temporada 
de caça se segueix treballant amb 
el gos per posar-lo altre cop a punt 
per la temporada de competicions, 
per retocar-li possibles errors que 
hagi agafat durant la temporada, per 
exemple no respecte el vol. 
Se segueix tenint, per tant, molt 
més contacte amb ell en comparació 
amb molts casos que quan s’acaba la 
temporada es deixa el gos i només 
es treu algun dia puntual a córrer o 
fins a algun vedat intensiu per tal de 
fer-lo caçar una estona. 

- El vincle caçador-gos es consolida   
més fermament. 

- El gos adquireix més experiència 
i més habilitats al seguir estant en 
contacte amb la caça i a la natura. 

- Com a caçador es permet seguir 
millorant el tret, l’habilitat davant 
de certes situacions, adquirir més 
experiència...

- Retrobar-se amb la gent que com-
parteix la nostra mateixa afició. 

- Conèixer nous vedats i si la sort ve 
de cara poder competir en indrets es-
pectaculars com són el sud d’Espanya 
en el cas de la caça menor, on els gos-
sos tenen possibilitat de poder tocar 
grans ramats de perdius salvatges.

També és cert que hi ha desavan-
tatges: 

- Hores d’entrenaments que s’han de 
treure de l’agenda personal, compa-
ginant obligacions personals i pro-
fessionals amb aquestes. 

- Caps de setmana invertits en les 
competicions.

- Aspecte econòmic: gos, perdius, 

guatlles, munició, desplaçaments, 
gasoil...

Com en tot sempre hi ha avantatges i desa-
vantatges però personalment que tan caço 
com competeixo, us he de dir que hi ha 
moments que em sento saturada, compa-
ginant feina, família i competició, però és 
quan notes i veus millores en el teu gos, en 
tu mateix, que cada cop ets més autònom a 
l’hora d’entrenar-lo i posar-lo a punt; abans 
m’ajudava un ensinistrador professional 
però des de fa 3 anys em preparo jo sola el 
gos a través de l’experiència que he pogut 
anar agafant, trucs que he anat aprenent 
al llarg de molts entrenaments, moltes 
competicions... 

I quan finalment veus bons resultats i que 
et són reconeguts, t’adones que aquells 
moments de saturació han valgut la pena.
A més un cop entres en aquest món de la 
competició t’enganxes, és com un imant 

que fa que no puguis deixar de practicar-la. 

Jo vaig començar competint amb la moda-
litat de caça menor, poc després em varen 
proposar entrar al Sant Hubert i fa uns 
anys com a repte personal vaig entrar en 
la caça pràctica. 

A mida que vas aconseguint resultats en 
una modalitat, tens el repte de provar en 
una altra... i pots anar aprenent de cada 
una d’elles aspectes que al final t’acaben 
fent servei a totes. 

Per mi la competició és una manera de 
gaudir la caça els mesos de primavera i es-
tiu i acaba sent cada un any un nou repte 
a conquistar.

Vosaltres us voleu proposar el mateix 
repte?

Doncs endavant!  
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1. Què és per tu la caça?
Per mi, la caça és el moment que espero durant tota la setmana. 
És una sensació de plenitud, llibertat i desconnexió. És el 
moment de veure els gossos en acció, fent el que més els agrada, 
sentint com criden i empaiten. A més a més, m’encanta poder fer 
gaudir a tots els companys tot i que no sempre sigui abatent un 
senglar.  

2. Què és el que et va iniciar en el món de la caça?
El meu tiet, quan jo era petit, vivia amb nosaltres. Cada cap 
de setmana veia com es llevava ben d’hora, agafava la seva 
escopeta i el seu sarró i se n’anava a caçar la llebre o el senglar. 
Un dia, al veure que jo sentia curiositat per aquell món, em va 
dir si volia anar amb ell i, des de llavors, soc un apassionat de 
la caça.

3. Quants anys fa que caces? I si es pot saber quants anys tens?
Vaig començar a anar a caçar la llebre amb el meu tiet als 8 anys. 
Als 13 anys vaig descobrir que el que realment m’apassionava 
era el senglar i, en concret, anar de gosser. Als 16 vaig començar 
a portar els meus propis gossos tot i que no va ser fins els 18 anys 
que em vaig treure el permís d’armes. Actualment tinc 24 anys.

4. Quina modalitat t’agrada més? Per què?
La batuda del senglar m’apassiona ja que al tenir els meus propis 
gossos, veure’ls gaudir m’omple d’una manera inexplicable. 
Sentir com criden quan veuen un senglar, com empaiten i 
com lluiten per la seva presa és una sensació fascinant. A més, 
m’encanta poder gaudir d’aquesta experiència al bosc, respirar 
aire pur i notar la tranqulitat que es transmet. 

5. Un paratge per caçar…
M’agrada molt poder caçar en altres indrets que no siguin el 
meu habitual tot i que caçar en el terreny que coneixes no deixa 
de ser una zona de confort. Actualment caço en zona d’alta 
muntanya, concretament amb la colla de Fórnols-La Vansa i de 
Gósol. Un dels paratges ens què he gaudit més ha estat al Pont 
de Muntanyana, ja sigui pel terreny que conforma el vedat com 
per la gent que hi caça.   

6. Tens gos? Quina raça?
Sí. Actualment tinc 18 gossos. La majoria d’ells són podencs 
tot i que també compto amb podencs creuats amb altres races. 
Una de les races que encara no he tingut mai i que m’encantaria 
poder gaudir-la és la raça Laika de la Sibèria Occidental. 

Entrevista 
al caçador
Martí Solé Martos

http://www.teleseguidor.com
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Des de dins | Entrevista al caçador

7. Quina arma utilitzes?
Ja que la meva passió és anar de gosser vaig buscar un rifle 
que s’adeqüés al màxim a les meves necessitats. Vaig trobar 
el Browning Long Track de fibra, semiautomàtic amb calibre 
30.06, i vaig pensar que seria ideal. És el rifle que encara utilitzo.

Pel fet que també m’agradi fer espera o acostament ja sigui al 
cabirol o a l’isard, vaig pensar que necessitava una arma més 
precisa i vaig optar per comprar-me un Voere LBW-Carboni de 
forrell de calibre 7mm juntament amb un visor Swarovski Z6.

8. Aprofites la carn de caça?
Sincerament, no l’aprofito perquè no m’agrada el seu gust. 
Usualment la venem tota i a vegades me la quedo i la dono a 
algun familiar o amic. 

9. Trobes amb facilitat botigues especialitzades en caça?
Sí. Tenim la sort de comptar amb internet, cosa que els nostres 
avis o, inclús pares, no. Tot el que no puguis trobar en una botiga 
física és fàcil poder-ho comprar per la xarxa i fer-ho arribar al 
teu domicili fàcilment.

10. Creus que la llei de caça està actualitzada? Perquè?
No tinc gaires coneixements d’aquest tema tot i que, amb el seus 
pros i els seus contres, personalment, crec que les batudes del 
senglar s’haurien de permetre al llarg de tot l’any a causa de la 
seva abundància.

11. Quina és la mitjana anual de costos en relació a la caça?
Primer de tot, m’agradaria remarcar que aquesta afició és cara 
i encara més si comptes amb gossos propis: pagar llicència de 
caça, vedats, assegurances (personal i dels gossos), collars gps, 
roba, transport, munició, etc. suma un cost molt alt.

12. Què creus que es pot millorar en el món de la caça?
Els preus, tant de documentació com d’accessoris i complements, 
haurien de ser més accessibles per a la població, ja que no tothom 
s’ho pot permetre.

També crec que els caçadors som un col·lectiu poc ajudat i mal 
vist per la major part de la societat, en part perquè no coneixen 
el rerefons de l’afició. 

13. Com veus el futur de la caça a Catalunya?
Un dels fets que crec que és més perjudicial per aquest món és 
que el govern intenti buscar altres alternatives per disminuir 
la població del senglar. També costa trobar joves caçadors que 
segueixin amb aquesta afició i la mitjana d’edat és molt alta. 

14. Alguna anècdota?
El primer dia que vaig caçar amb la meva parella, actualment 
també caçadora. Es difícil trobar persones que respectin la teva 
afició i, encara més, una afició com aquesta. Poder compartir-la 
amb la persona que està sempre al teu costat és meravellós.

15. Acabi la frase: El millor caçador és aquell que… 
Hi posa fe i mai es rendeix. És aquell que gaudeix, comparteix i 
fa gaudir d’aquesta afició.  
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Daniel Olivera
La Cerdanya
Guarda de Reserva de Caça.

No hi ha relleu

Recordo un dia rúfol, gris i fred de la tardor 
passada que, havent caçat, baixava d’un 
paratge amagat entre carenes on hi havia 
anat a espetegar després d’hores de recer-
ca d’un escamot d’isards entre els quals hi 
havia un mascle vell que feia temps que li 
anava al darrere. Amb mi venia un caça-
dor esgotat però content d’haver abatut 
un bon animal i satisfet d’haver realitzat 
un bon permís de trofeu. Les cames em fe-
ien mal i tenia ganes d’arribar al camí on hi 
havia deixat el cotxe per poder tornar cap 
a casa, dinar i descansar. Això, feia unes 
temporades, no em passava. Les munta-
nyes se’m feien petites i els dies curts. Però 
aquell dia m’adonava que em feia gran i tot 
era més feixuc. Mentre caminava i sentia 

els esbufecs del caçador darrere meu, mi-
rava aquell esplèndid paisatge d’alta mun-
tanya que ens envoltava, del qual en sabia 
tots els topònims, tots els passos i tots els 
racons on s’hi amagava la fauna. Pel meu 
cap navegaven els pensaments i rumiava 
en tot allò que havia après, quasi de ma-
nera involuntària, d’ençà que vaig arribar 
a aquest racó dels Pirineus. Així, doncs, 
sabia on anar a buscar els isards depe-
nent del temps i l’estació, sabia on cercar 
els mascles de cabirol en zel i on trobar els 
grans cérvols a l’hivern. Podia espellar i 
escorxar una peça de caça perfectament i 
treure’n les parts més gustoses sense mas-
sa esforços. Coneixia el bestiar domèstic 
i a quina casa del poble corresponien els 

escamots d’eugues i vaques que pastura-
ven a l’estiu per tots els racons on creixia 
la gleva. Sabia interpretar el cel, els núvols 
i el vent per predir si faria mal temps o bé 
si tindria un dia tranquil. Sabia identificar 
tots els rastres, petges i senyals que els 
animals salvatges deixaven impresos a la 
neu durant les seves corredisses hivernals. 
Coneixia i distingia tots els ocells pel seu 
cant, els excrements dels petits mamífers, 
les siluetes dels ocells rapinyaires i a quina 
espècie pertanyien els caus i els jaços que 
trobava pels boscos i marges. I tot això ho 
sabia perquè m’havia passat milers d’ho-
res trepitjant aquest país, i perquè havia 
aprés de les vivències dels meus predeces-
sors i companys. Vaig comprovar que, amb 

La reserva
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el pas del temps, a mesura que guanyava experiència perdia apti-
tuds físiques. De moment, una cosa compensava l’altra. Hi havia 
un detall, però, que em tenia ben amoïnat, tant que el caçador em 
va preguntar si em trobava bé. Jo, sense valorar si a ell li importa-
va res del que jo pensés, li vaig dir: “a qui li passaré tot el que sé i 
he aprés en tot aquest temps, si no hi ha relleu?”.

En efecte, els professionals que treballem sobre el terreny, al 
medi natural, ens anem fent vells i no sembla que hi hagi gaires 
intencions d’incorporar sang nova abans que ens hagi arribat 
l’edat de plegar veles. Cada cop és més evident que, llevat d’uns 

pocs casos aïllats en què sí que hi ha noves incorporacions, no-
saltres ens haurem de menjar els nostres coneixements amb 
patates i els nouvinguts hauran de consultar el Google per in-
ternet per saber les quatre coses imprescindibles. Tot plegat és 
un despropòsit i una gran pèrdua de valors. Això adquireix un 
dramatisme especial quan ens referim a les Reserves Nacional 
de Caça (o Fauna, com en diuen ara). En aquests espais, la pèr-
dua cultural per manca de transmissió és evident i el que és més 
indignant és que tot plegat ha estat premeditat i executat des 
de la mateixa Administració que hauria de vetllar perquè això 
no passés.  

“ La decisió de 
bandejar el cos 
de Guardes de 
Reserva sense 
haver-ne previst les 
conseqüències, ha 
quedat demostrat 
que va ser un error.”
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La reserva |  No hi ha relleu

Fa alguns anys, concretament deu, el Go-
vern de la Generalitat va sentenciar que el 
cos de Guardes de Reserves de Caça s’ha-
via de reconvertir i passar a dependre dels 
Agents Rurals. Gairebé tots els Guardes 
ho van fer i tant sols van quedar-se al cos 
aquells que no tenien cap altra alternativa 
per manca dels requisits mínims i els que 
no van voler fer el canvi (era voluntari). Els 
motius, per molt que me’ls expliquin, no 
els he vist mai prou convincents ni sufici-
ents com per fer un gest d’aquesta magni-
tud. Des de feia anys, hi havia veus discre-
pants en alguns sectors de l’Administració, 
fins i tot dins el mateix cos d’Agents Rurals, 
que afirmaven que els dos cossos se sola-
paven en les seves funcions dins dels es-
pais de les Reserves i que es donaven situ-
acions de duplicitat de tasques. També hi 
havia reticències a mantenir en el territori 
uns treballadors que no estaven conside-
rats agents de l’autoritat, cosa que reper-
cutia en la presumpció de veracitat en les 
denúncies. Fos com fos, el 2008 les Reser-
ves Nacionals de Caça van perdre la gran 
majoria dels Guardes, un cos que hi havia 
treballat des de la seva creació l’any 1968.

L’experiència ens ha certificat que tot 
aquell enrenou no ha servit per a gran 
cosa. Ni es va millorar en el funciona-
ment de les Reserves, ni se’n va augmen-

tar la dotació en equipaments ni en efec-
tius humans qualificats. Tant és així, que 
darrerament les mancances evidents en 
equipament i persones les està assumint 
l’empresa privada de capital públic Fores-
tal Catalana. Val a dir que, contràriament 
a tot allò que s’havia al·legat com a motius 
del pas de Guardes a Agents no ha estat 
solucionat, donat que el personal aportat 
per Forestal Catalana continua no sent 
funcionari i les tasques que realitzen 
aquests treballadors són les mateixes que 
realitzaven els antics Guardes.

El que tenim ara és un personal, tant de 
camp com administratiu, adscrit a les Re-
serves o que hi realitzen les feines espe-
cífiques de seguiment, control i gestió de 
la fauna pertanyent al cos de Guardes de 
Reserves de Caça, al cos d’Agents Rurals i 
a l’empresa Forestal Catalana. Un garbuix 
que, juntament amb la mancança de con-
vocatòries de personal nou, suposa un 
envelliment del personal qualificat i una 
posterior pèrdua de potencial humà de 
manera irreversible. 

Així, doncs, la decisió de bandejar el cos 
de Guardes de Reserva sense haver-ne 
previst les conseqüències, ha quedat 
demostrat que va ser un error. No es va 
calcular que aquells Guardes que van 

passar a ser Agents Rurals també es fari-
en grans i es jubilarien. Ara estem veient 
com els Guardes de Reserves de Caça que 
encara queden, quan arriben a l’edat de 
retirar-se no són substituïts per ningú i la 
seva plaça desapareix i, alhora, els Guar-
des que van passar a ser Agents Rurals 
i es jubilen tampoc són substituïts per 
nous Agents joves destinats a fer feines 
de fauna i caça, sinó per Agents amb di-
versitat de tasques i compromisos labo-
rals entre els quals poques vegades hi ha 
temes de caça. En definitiva, en pocs anys 
no quedarà personal adscrit a les nostres 
Reserves de Caça amb els coneixements 
i aptituds necessaris per a realitzar tot 
el ventall de tasques que se li suposa i es 
perdrà una cultura i saber tradicional que 
s’hauria de preservar i potenciar. Llevat 
d’algunes persones nouvingudes per la 
via de Forestal Catalana i esporàdics ca-
sos de nous Agents amb aptituds idònies 
per a les tasques que comporten la gestió 
de la caça, el relleu del personal adscrit a 
les Reserves s’ha trencat. En pocs anys, si 
les coses no canvien, els “vells” Guardes, 
Agents i personal de les Reserves no tin-
drem cap oportunitat de cedir els nostres 
coneixements i experiència adquirits al 
llarg de molts anys a les noves fornades 
de treballadors que haurien d’ocupar el 
nostre lloc. 
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La gestió cinegètica

Al massís del Montgrí, a part dels seus valor naturals i patrimo-
nials, hi conflueixen diferents aspectes que han comportat que, 
d’ençà l’any 2004, s’hi realitzi un seguiment tècnic de les espèci-
es cinegètiques i de l’activitat de la caça. Entre ells cal destacar 
la implicació de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí a partir 
de l’existència de l’àrea local G-20004 (veure figura 1) de la seva 
titularitat. Més tard, la creació del Parc Natural del Montgrí les 
Illes Medes i el Baix Ter (en endavant PNMIMBT) ha acabat con-
solidant aquest projecte, en fer-se càrrec del suport econòmic 
fins a dia d’avui.

La justificació d’aquesta tasca obeeix a la necessitat lògica d’or-
denar i gestionar l’aprofitament d’un recurs natural renovable 
com és la fauna cinegètica. D’altra banda, cal tenir en compte 
que el PNMIMBT és al cor de la Costa Brava, entre els municipis 
del l’Escala (Alt Empordà), Torroella de Montgrí i l’Estartit (Baix 
Empordà) i, per tant, la freqüentació humana (turisme, BTT, sen-
derisme...) i l’opinió pública presenten un contrapunt a l’activi-
tat cinegètica que cal tenir present.

EL SEGUIMENT I LA GESTIÓ DE LA PERDIU 
ROJA I EL CONILL DE BOSC AL PARC 
NATURAL DEL MONTGRÍ, 
LES ILLES MEDES I EL BAIX TER

Figura 1. Situació de l’Àrea Local de Caça G-20004, titularitat 
de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, inclosa dins el PN-
MIMBT.

Marc Pagès Rúbies
Biòleg
ecotons@gmail.com
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Dos eixos bàsics marquen la gestió cinegètica al PNMIMBT. Per una banda, 
el control d’aquelles espècies que provoquen danys als conreus, com poden 
ser el porc senglar i l’ànec collverd, sobretot als arrossars i cultius de la pla-
na al·luvial del Ter. I per l’altra, el foment d’espècies clau per al manteni-
ment de la biodiversitat en ambients mediterranis, com són la perdiu roja 
i el conill de bosc. Aquests són la base de la dieta de l’àguila cuabarrada, 
rapinyaire nidificant al Massís del Montgrí, que es troba en un estat de con-
servació qualificat de perill crític a Catalunya. Aleshores la conservació i 
adequada gestió de les seves preses principals esdevé prioritària.

La major part del seguiment i les actuacions de millora dels hàbitats es con-
centren a l’àrea local de caça (en endavant ALC) G-20004, de la qual n’és 
titular l’Ajuntament de Torroella de Montgrí. L’ALC G-20004 té una super-
fície de 3.383 ha, de les quals 3.316 es troben dintre del PNMIMBT, per tant 
representa un 98%. La superfície terrestre del PNMIMBT és d’unes 6.584 
ha i per tant les 3.316 incloses dins l’ALC en representen aproximadament 
el 50%. 

Es tracta de terrenys majoritàriament de titularitat pública, situats en una 
zona muntanyosa típica de la costa mediterrània calcària, amb un 46% de 
bosquines i matollar (garrigar), un 32% de boscos aciculifolis (majoritària-
ment pinedes de pi blanc) i només en un 5% de la superfície hi trobem con-
reus de secà, pastures i erms. 

Figura 2. Distirbució dels hàbitats a l’Àrea Local 
de Caça G-20004 situada al Parc Natural del Mont-
grí les Illes Medes i el Baix Ter.



Cinegeticat30

El seguiment de les poblacions de perdiu 
roja i conill es porta a terme a partir de 
la realització de censos sobre el terreny 
amb la col·laboració de tècnics, guardes 
i caçadors. D’altra banda, també s’obté 
informació a partir de la recollida d’in-
formació de les caceres aportades pels 
socis de la Societat de Caçadors Montgrí, 
adjudicatària de l’aprofitament cinegètic.

En el cas de la perdiu roja es fan censos 
de parelles a la primavera i de bàndols 
familiars a l’estiu. La tècnica utilitzada 
és la batuda de parcel·les amb gos de mos-
tra. La recollida de sobres amb dades de 
les caceres i mostres (ales) de les perdius 
abatudes acaben de complementar la in-
formació sobre la perdiu roja a l’espai.

En el cas del conill de bosc es realitzen 
un itineraris nocturns a l’hivern i al se-
tembre abans de la temporada de caça. 
Les dades sobre les caceres de conill són 
aportades per una de les poques colles del 
conill que cacen al Montgrí actualment.

En general els resultats, de més de 10 anys 
de seguiment d’ambdues espècies, ens 
mostren que tot i trobar-se en densitats 
mitjanes-baixes, aquestes es mantenen 
en el temps i permeten un aprofitament 
sostenible per caça. 

En aquest sentit són diverses les mesures 
de control de la pressió cinegètica que 
s’apliquen (quotes de captura, zonificació 
de zones de caça, reserves mòbils, repar-

tició per previ sorteig dels caçadors de 
perdiu, control de la guarderia...) i que fan 
possible que aquesta s’ajusti, en la mesu-
ra del possible, a la planificació anual pre-
vista dels aprofitaments.

En el cas particular de la perdiu roja (veu-
re figura 3) pot sobtar veure la davallada 
de la densitat, tant a la primavera com 
a l’estiu, respecte dels primers anys de 
seguiment. Aquest fet s’explica a causa 
dels incendis de l’any 2001 i 2004, que 
van provocar un increment de densitats 
per l’obertura del medi, de les tasques 
de repoblació portades a terme durant 
els anys 2005 i 2006 a la zona cremada 
al 2004 (veure: http://agricultura.gencat.
cat/web/.content/06-medi-natural/caca/

La gestió cinegètica | El seguiment i la gestió de la perdiu roja i el conill de bosc al Parc  Natural del Montgrí, Les Illes Medes i el Baix Ter

Figura 3. Evolució de l’abundància de perdiu roja Alectoris rufa a la primavera (esquerra) i a l’estiu (dreta) al PN-
MIMBT, a partir dels censos amb la modalitat de batuda i amb ajuda de gossos de mostra. (pp = parelles de perdiu 
i ind = individus).
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enllacos-documents/informes-tecnics/fitxers-binaris/22.ana-
lisi_viabilitat_proja_08.pdf) i pel fet que una de les zones amb 
densitats més altes (cara sud del Massís del Montgrí incendiada 
el 2004) només es va mostrejar fins l’any 2010.

L’altre gran pilar de la gestió d’aquestes espècies al PNMIMBT 
és la millora i el maneig dels hàbitats. Les principals actuaci-
ons que es porten a terme són la creació i recuperació de con-
reus, sembres, cremes controlades i sobretot la desbrossada de 
garrigar.

Una primera conclusió que es pot traslladar al col·lectiu de ca-
çadors és que la gestió integral de les àrees de caça no és una 

utopia, tot i que cal destinar-hi esforços constantment. 

També que el seguiment tècnic, a més de permetre un assesso-
rament professional, permet tenir un registre objectiu de l’evo-
lució de les poblacions, que ens permet alhora planificar i justifi-
car un aprofitament sostenible dels recursos cinegètics.

Per últim, la sinergia que s’estableix entre gestió cinegètica i 
conservació de la fauna protegida, com seria el cas de l’àgui-
la cuabarrada del Massís del Montgrí, pot ser una oportunitat 
per explicar una tasca lloable del col·lectiu de caçadors que vagi 
més enllà de la funció de controlador de “plagues” que se l’hi 
atribueix actualment. 

Figura 4. Evolució dels indicadors cinegètics d’abundància de conill de bosc Oryctolagus cuniculus al PN-
MIMBT, a partir dades de caça d’una colla del conills de la temporada 2007/08 a 2017/18. (n = nombre de 
jornades de caça) ( ICA1 = conills vistos/hora i ICA2 = conills capturats/hora).
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Escola de gos

En aquest recull he volgut recopilar tota 
la informació sobre l’ensinistrament bà-
sic d’un gos de caça per a la perdiu roja.

Ha sigut un recopilatori fet per pura afi-
ció, seguint el mètode familiar que sem-
pre hem utilitzat en els gossos que hem 
tingut i que hem iniciat a la caça de la per-
diu roja en el nostre terreny en particular.

Degut a això podreu percebre que no és 
un mètode professional que es pugui uti-
litzar en gossos de concurs ja que, en la 
meva zona, la caça de la perdiu és difícil 
de realitzar: boscos bruts, obagues i ter-
renys abruptes són les habituals zones de 
caça. Per tant, el meu mètode d’ensinis-
trament està enfocat al nostre terreny i 
estil de caça. 

En els següents apartats explicaré les ins-
truccions a seguir segons l’edat del cadell.

Espero que aquest document sigui d’aju-
da per a l’ensinistrament de cadells de 
manera no professional i, torno a repetir, 
amb un mètode familiar i senzill.

Fase de contacte
Aquesta fase comença aproximadament 
als dos mesos d’edat, quan adquireixes el 
cadell. En aquesta etapa la socialització és 
el més important per acostumar l’animal 
a tot tipus d’estímuls. Els nens de la casa, 
si n’hi ha, tenen un paper important en 
aquesta etapa ja que amb els seus jocs aju-
daran al cadell a tenir un caràcter socia-
ble i amable amb les persones i a deixar-se 
manipular sense problemes. En el cas de 

tenir altres gossos a casa, degudament va-
cunats i desparasitats, també s’estableix 
el primer contacte amb aquests, sempre 
sota la nostra supervisió. 

La fase de 
contacte comença 
aproximadament als 
dos mesos d’edat, quan 
adquireixes el cadell

Recull 
d’ensinistrament
bàsic per a gos 
de ploma

Pau Martínez
Caçador i ensinistrador 
de gossos de caça
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Fase de “cobrar”
Aquesta fase s’inicia quan l’animal ja està vacunat, despa-
rasitat i amb una bona fase de socialització. En aquest mo-
ment el cadell ja té uns 3 mesos d’edat i comença a sortir a 
l’exterior. 

Utilitzem un mètode de joc per estimular el seu interès i 
inicialment fem servir una pilota de tennis per aconseguir 
que la vagi a buscar i ens la porti. La gràcia està en premiar 
l’animal amb menjar i festes si l’exercici l’ha realitzat cor-
rectament i no se li diu res si no ho fa.
Un cop porta la pilota de manera constant, passem a utilit-
zar un manyoc de plomes de perdiu en forma de pilota i re-
petim les mateixes accions fins a obtenir el mateix resultat. 
D’aquesta manera acostumem l’animal també al tacte i gust 
de les plomes, la qual cosa podria ser que inicialment li pro-
duís un rebuig.

Fase de mostra
Aquesta la considero la fase més complicada ja que no tots 
els gossos tenen la mateixa facilitat per contenir-se en la 
mostra, perquè és quelcom que es porta a la sang. 
Normalment aquest exercici el realitzem amb una canya 
d’uns 2 m de llarg i un fil de pescar on hi lliguem una ala de 
perdiu. Amb aquest invent busquem el salt i el vol similar al 
de la perdiu. 

Un cop l’animal, gràcies a la pilota de plomes utilitzada en 
la fase anterior, s’ha acostumat a l’olor, ha de ser capaç de 
rastrejar-la. Sense que ens vegi, posem l’ala prop de la zona 
on es troba el cadell i esperem que rastregi l’olor. Un cop ha 
localitzat l’ala, l’important és que faci la parada i nosaltres 
puguem apropar-nos sense que el gos es mogui, posar-nos 
al seu costat esperant uns minuts i animar-lo amb la ordre 
“va!” perquè trenqui la mostra. En el moment en què el gos 
vol atrapar l’ala, hem de tibar de la canya i simular la fugida 
de la perdiu.
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Escola de gos | Recull d’ensinistrament bàsic per a gos de ploma

És important que l’apropament del gos es faci de manera pau-
sada i amb moviments sigil·losos. En el cas que l’animal arribi 
corrents, s’ha de tornar a simular el vol, sempre pensant en què 
faria una perdiu en el seu hàbitat. Podem tenir els següents es-
cenaris: 
 

- Aproximació ràpida i sorollosa sense mostra = fugida de la 
perdiu.

- Aproximació sigil·losa amb mostra = premi.

Un cop assimilat aquest exercici, es pot anar alternant durant el 
mateix període d’entrenament amb la fase de cobrament per no 
crear una rutina i que l’animal no s’avorreixi o es frustri. 

Fase de tret

Aquesta fase és la més delicada i a la qual hem de dedicar molta 
atenció, ja que de fer-ho malament li podríem crear una por per-
manent. Sol donar-se entre els 3 i 4 mesos d’edat.

Per fer aquest exercici és molt recomanable utilitzar una pistola 
detonadora de petit calibre. De no disposar-ne es poden fer ser-
vir escopetes de petit calibre, un cal. 410 és ideal. 

Durant aquest aprenentatge és recomanable que el realitzin en-
tre dues persones i recuperarem la pilota tennis coneguda per 
l’animal. Una de les persones ha de llençar la pilota de manera 
repetida esperant un cobrament fins que l’animal se senti cò-
mode jugant. Arribats a aquest punt, l’altra persona s’allunya 
lleugerament (p. ex. darrere el cotxe) amb la pistola/escopeta. 
De manera sincronitzada, s’ha de llençar la pilota i un cop el gos 
hi centra l’atenció (mentre la pilota està en l’aire), es fa la deto-
nació. Segurament, la reacció del gos serà aturar-se i mirar cap a 
l’entrenador. És en aquest punt en què s’ha d’insistir amb l’ordre 
de “porta!” com si no hagués passat res. 

Ens podem trobar amb els següents desenllaços:

- Animal que s’atura i marxa corrents espantat: parar l’exer-
cici i intentar recuperar la confiança del gos seguint amb l’ac-
titud de joc sense repetir la detonació.

- Animal que s’atura i es despista però no fuig: insistir amb 
la ordre “porta!” i si no presta atenció tornar a tirar la pilota 
sense detonació.

- Animal que s’atura momentàniament però segueix a buscar 
la pilota, tot i portar-la amb por: premiar i recuperar la confi-
ança repetint l’exercici sense detonació.

- Animal que s’atura momentàniament però segueix a buscar 
la pilota i la porta com si no hagués passat res: premi i festa. 
Es pot repetir la l’exercici un parell de cops sense detonació i 
fer-ne un últim amb detonació.

Un cop acostumat a la detonació es passa a la de cal.12 repetint els 
mateixos passos.  

No es bo abusar d’aquest exercici en un mateix dia.

Normalment jo ho faig un cop o dos a la setmana depenent de 
com ho accepta l’animal.

Fase d’iniciació a la caça
Un cop superades totes les fases anteriors i l’animal sap rastre-
jar, mostrar i cobrar sense por als trets, podem dur a terme la 
primera simulació de caça.
En el meu cas faig servir guatlles de granja ja que no tenen tanta 
potència de salt ni de volada com una perdiu, fet que en facili-
tarà la caça.

Fora de la vista i olfacte del gos, agafem la guatlla i la freguem 
pel sòl del terreny durant uns 2 o 3 metres per tal de simular el 
rastre i l’amaguem en un matoll (petit fenàs). 

Tot seguit, agafem el gos i, amb el vent a favor nostre, realitzem 
l’aproximació fins on hem deixat anar la guatlla. Si l’animal ha 
assolit totes les fases anteriors, ha de ser capaç de fer el rastreig 
pausadament fins arribar al matoll on es troba la presa i realit-
zar la mostra esperant la nostra aproximació i complir l’ordre 
“va!” per fer aixecar el vol. És molt important poder abatre la 
primera presa, si pot ser d’un sol tret, per tal de reforçar l’assi-
milació entre el tret i la presa morta.

Quan el cadell ja té facilitat per caçar les guatlles, faig el mateix 
exercici amb perdius de granja que tenen més potència i poder 
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preparar-lo al màxim per a la perdiu salvatge. Normalment les 
amago a raconades i llocs més frondosos per tal de simular mi-
llor el terreny real on em moc.

Normalment faig aquest exercici dos o tres cops a la setmana i 
no és sobrer seguir reforçant la resta d’exercicis durant la resta 
de la setmana a mode de recordatori.

Fase de caça real
Normalment el cadell arriba a aques-
ta fase entre els 5-6 mesos. Quan ja sap 
moure’s per la muntanya i sap el que ha 
de perseguir, és l’hora d’anar a caçar la 
perdiu salvatge amb altres gossos si se’n 
disposa. D’aquesta manera, s’acaba d’as-
similar el que és caçar acompanyat d’al-
tres gossos que fan el mateix que ell i pot 

fixar-se i mimetitzar els seus moviments. 
S’ha de tenir en compte que a l’hora de 
premiar i felicitar, s’haurà de fer als dos 
per igual sigui qui sigui el que cobri i por-
ti la presa. En el meu cas, quan un dels 
tres gossos em porta la presa, li ensenyo i 
deixo olorar als altres dos mentre els feli-
cito i els premio per la feina feta.

He realitzat aquest recull amb l’ajuda del 
meu pare, Francisco González, a qui vull 
donar-li les gràcies perquè és qui m’ajuda 
a ensinistrar-los ja que ho porta fent així 
tota la vida. Espero que serveixi d’ajuda a 
qui s’estigui iniciant en el tema i pugui te-
nir una petita base sobre la qual millorar 
el seu ensinistrament. 

Després de rastrejar, 
mostrar i cobrar sense por 
als trets arriba l’hora de 
passar a l’acció
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Bon dia de cacera del Jose i la 
seva companya Lluna.

Quan la vellesa es converteix en 
un repte.

Records cabirolaires del Marc.

L’objectiu
Galeria de fotos dels subscriptors
Pots enviar les teves fotos a foto@cinegeticat.cat; d’aquesta ma-
nera tindràs l’oportunitat de deixar constància dels teus èxits ci-
negètics 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!
Bona cacera del David i el Paco a Coll de Nargó.

#respectealanimal
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Una bona aventura cabirolaire del Joan.

Cabirol abatut pel Joan i recuperat per la Tica.

Isard selectiu que ens envia l’Aleix i l’Albert. L’Adrià amb el cabirol caçat pel seu pare.

L’Hipolito de cacera internacional.

Un bon exemplar de cabirol caçat pel Bartolo.
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Consultes legals

Ús de pistes i 
camins forestals

El fort increment de la circulació de ve-
hicles motoritzats els darrers anys ha 
comportat un augment considerable de la 
pressió humana sobre els espais naturals. 
La potència i la maniobrabilitat dels vehi-
cles i, d’altra banda, el progressiu accés de 
la població a indrets fins fa poc preservats 
de l’acció humana, on habiten espècies 
animals i comunitats vegetals d’interès 
natural, constitueixen una amenaça que 
de vegades posa en perill el manteniment 
de l’equilibri ecològic i la conservació dels 
sistemes naturals i afecta negativament 
els drets i la qualitat de vida de la població 
rural.

Conscient d’aquest fet, el Govern de la Ge-
neralitat va promulgar el Decret 59/1989, 
del 13 de març, pel qual es regula la circula-
ció motoritzada per a la protecció del medi 
natural, que substituïa i alhora comple-
mentava les mesures establertes prèvia-
ment per l’Ordre del Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia i Pesca del 9 de juliol 
de 1987, per la qual es regula la pràctica de 
proves i competicions esportives motorit-
zades al medi rural.

Les mesures de regulació establertes pel 
Decret 59/1989 han esdevingut insufici-
ents per a conciliar la pràctica de la cir-
culació motoritzada amb la conservació 
del patrimoni natural de Catalunya. Cal, 
doncs, adoptar noves mesures de protec-
ció del medi natural. Un primer pas en 
aquest sentit ha estat la regulació de la 
circulació motoritzada en els espais d’inte-
rès natural, establerta per les normes del 
Pla d’espais d’interès natural, aprovat pel 
Decret 328/1992, del 14 de desembre, que 
cal concretar i estendre a tots els espais 
naturals i als terrenys agrícoles i forestals 
de Catalunya.
 
Posteriorment es va fer la LLEI 9/1995, 
de 27 de juliol, de regulació de l’accés mo-

toritzat al medi natural. Aquesta Llei s’es-
tructura en quatre capítols. El capítol I 
conté les disposicions generals referents 
a la finalitat de la Llei, el seu àmbit d’apli-
cació i els principis de coordinació, col·la-
boració i respecte mutu que han de regir 
les actuacions de les diverses administra-
cions públiques que tenen competències 
relacionades amb la matèria regulada per 
aquesta Llei. 

El capítol II és integrat per dues seccions, 
que contenen, respectivament, normes 
generals per a la circulació de vehicles i 
normes específiques per a la circulació 
motoritzada en grup. 

Les competicions esportives són objecte 
del capítol III, que s’estructura en tres sec-
cions, en les quals es delimiten els vials en 
què es poden dur a terme les competici-
ons, les condicions generals de circulació 
aplicables a aquest tipus d’activitat espor-
tiva i el règim de les autoritzacions admi-
nistratives. 

Tanca aquesta Llei el capítol dedicat a la 
disciplina/sancionador, del qual cal des-
tacar la previsió d’immobilització de vehi-
cles si, com a conseqüència del fet d’utilit-
zar-los, amb incompliment dels preceptes 
de la Llei, pogués derivar-ne un risc greu 
per a les persones, els béns i els ecosiste-
mes naturals.

Coses a destacar
 

 L’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei és cons-
tituït pels espais naturals i els terrenys fo-
restals definits per la Llei 12/1985, del 13 de 
juny, d’espais naturals, i la Llei 6/1988, del 
30 de març, forestal de Catalunya, pel con-
junt de pistes i de camins asfaltats que els 
recorren i per tot el conjunt de camins ru-
rals, de bast i ramaders, senders i corriols i 
pistes forestals de terra.

 D’acord amb el que estableix la legislació 
general sobre circulació, els vehicles amb 
motor i els remolcs han d’anar sempre 
identificats amb plaques de matrícula re-
glamentàries.

 Els vehicles motoritzats únicament po-
den circular per camins o pistes aptes per 
a la circulació, d’acord amb el que esta-
bleix aquesta Llei i la normativa especí-
fica que hi sigui aplicable. En conseqüèn-
cia, es prohibeix la circulació de vehicles 
motoritzats camps a través o fora de les 
pistes o dels camins delimitats a aquest 
efecte i pels tallafocs, les vies forestals 
d’extracció de fusta i els camins rama-
ders, i pel llit sec i per la làmina d’aigua 
dels rius, els torrents i tota mena de cor-
rents d’aigua.

 La velocitat màxima de circulació per 
camins i pistes de terra és de trenta quilò-
metres per hora.

Conceptes clau per transitar i 
per senyalitzar les batudes
 
1. Camins forestals, les vies de terra o pa-
vimentades de circulació permanent que 
serveixen per a la gestió, la vigilància i la 
defensa de les forests, amb una amplada 
mitjana de plataforma de 4 metres, que 
formen la xarxa forestal bàsica.
 
2. Pistes forestals, les vies de terra o pavi-
mentades connectades amb les anteriors, 
i de característiques similars, construï-
des primordialment per al transport dels 
aprofitaments forestals, amb una ampla-
da mitjana de plataforma de 3 metres, que 
formen la xarxa forestal secundària.
 
La circulació d’automòbils i vehicles assi-
milats és prohibida amb caràcter general 
pels vials d’amplada inferior a 3 metres, 
excepte en les pistes de desembosc, en les 

Àlex Cuadros i Andreu
Advocat especialista en 
matèria cinegètica
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quals és autoritzada per a la realització de treballs forestals. En 
els espais naturals declarats de protecció especial la circulació de 
vehicles motoritzats únicament s’autoritza pels vials delimitats i 
senyalitzats a aquest efecte en els plans o en els programes de ges-
tió corresponents.

Circulació motoritzada en grup
 
S’entén per “circulació motoritzada en grup” la circulació de di-
versos vehicles motoritzats que, de mutu acord i sense finalitat 
competitiva, segueixen el mateix itinerari, com ara una batuda.

Es prohibeix la circulació motoritzada en grup en els espais natu-
rals de protecció especial si són més de set vehicles, en el cas de 
motocicletes o ciclomotors, o més de quatre vehicles, si es tracta 
d’altres automòbils.

Es prohibeixen les concentracions de més de quinze vehicles en la 
resta d’espais inclosos en el Pla d’espais d’interès natural o en els 
terrenys forestals. No obstant això, si la necessitat de preservació 
dels valors naturals ho fa aconsellable, el Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia i Pesca pot reduir el nombre màxim de vehicles o 
prohibir-hi la circulació motoritzada en grup.

Excepcions a les limitacions i prohibicions
 
Tret que la normativa pròpia d’un espai natural protegit les inclo-
gui expressament, les limitacions i prohibicions anteriors no són 
aplicables a l’accés dels titulars o de persones autoritzades per ells 
a llurs finques, ni a la circulació motoritzada relacionada amb la 
gestió de les àrees privades de caça i de les zones de caça con-
trolada. Els vehicles que realitzin activitats esmentades hauran 
d’anar degudament identificats (normalment un adhesiu al vidre 
o similar) o, si s’escau, disposar de les habilitacions o autoritzaci-
ons pertinents.
 
No és un xec en blanc, i cal demostrar que hi ha una gestió efecti-
va, i que té tota la documentació en regla.

Puc transitar per camins i/o pistes forestals en 
qualsevol època de l’any?
 
En els espais naturals declarats de protecció especial d’acord amb 
la Llei 12/1985 únicament s’autoritza la circulació de vehicles moto-
ritzats per les pistes forestals i els camins rurals delimitats a aquest 

efecte en els plans o en els programes de gestió corresponents.
En els espais inclosos en el Pla d’espais d’interès natural no de-
clarats de protecció especial i en els terrenys forestals, s’auto-
ritza la circulació per les pistes i els camins forestals pavimentats 
o d’amplada igual o superior a quatre metres, i també pels vials 
pavimentats i pels camins autoritzats d’una manera expressa. 
Aquestes autoritzacions han d’ésser degudament justificades i 
incorporades a l’inventari comarcal de camins i pistes forestals 
corresponent.
 
D’acord amb les excepcions dalt esmentades, sempre i quan s’es-
tigui fent gestió cinegètica, autoritzada prèviament i el vehicle 
estigui degudament identificat (en el cas de molts Parcs Naturals 
o RNC, a més, cal autorització expressa) es pot circular. Això no 
permet anar a buscar bolets, espàrrecs o passejar-se per l’APC 
(vedat) sense cap finalitat autoritzada.

Puc transitar per qualsevol carretera, camí, pis-
ta... amb la meva arma enfundada (papers i docu-
mentació) dins el vehicle durant qualsevol època 
de l’any?
 
Resta prohibit portar armes de caça sense causa justificada si 
es circula per terrenys cinegètics en època de veda (si es caça el 
cabirol cal portar el precinte a sobre, tot i que la normativa no és 
clara en aquest sentit, però si especifica que un cop caçat i cobrat 
l’animal cal posar el precinte de manera IMMEDIATA i en el ma-
teix indret de la captura) o en dies o hores no hàbils per a la caça  
(cal veure el PTGC, pels dies, i en quant a les hores es una hora 
abans que surti el sol i una hora desprès que es posi) o per zones 
on la caça hi estigui prohibida (com ara Zones de Seguretat, Re-
fugis de Fauna Salvatge, parc Nacional). Aquesta prohibició po-
drà restar sense efecte mitjançant la corresponent autorització 
administrativa i sempre de forma motivada.
 
Així mateix, és prohibit portar parts o complements d’armes l’ús 
dels quals estigui prohibit, com silenciadors o carregadors amb 
capacitat superior a la permesa, encara que en el moment de la 
inspecció no estiguin en ús. També resta prohibit circular o tran-
sitar dins els límits de les reserves nacionals de caça i les zones 
de caça controlada amb armes de foc o qualsevol altre artifici 
susceptible de ser utilitzat per a la caça durant qualsevol època 
de l’any, sense autorització expressa. A aquest efecte, els agents 
rurals estan autoritzats per inspeccionar, dintre d’aquests espais, 
tant els vehicles com els seus  equipatges. 
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La ploma de pintor

La caça tradicional com a 
modus vivendi

Abans em sorprenia quan algunes perso-
nes, no sé si traspassant la línia de la ver-
gonya en favor de la curiositat o intentant 
ficar el dit a la nafra, em preguntaven: 
“Però, com pot una persona que es dedica 
a salvar vides (fent referència a la meva 
professió) anar pel món matant animals?”.

Sovint m’irritaven i els ignorava. 
Amb altres, amb els que trobava que po-
dien tenir una ment una mica més oberta, 
els intentava explicar que una cosa no té 
res que veure amb l’altra. Que, en criar-me 
en un ambient rural, vaig mamar que tots 
els fruits de la natura formaven part de 
les nostres provisions. 

De xic, tan aviat el pare ens portava a aga-
far crancs de riu, com sortiem a les nits 
estiuenques després d’un xàfec a agafar 
cargols amb el lot. Per a nosaltres, tots els 
animals comestibles del bosc suposaven 
una rica i variada font de proteïna.

A casa també en criàvem, 
però. Teníem conills, gallines, 
ànecs, galls d’indi, coloms, 
porcs… Vaig aprendre de 
l’àvia a escorxar els conills 
quan encara no sabia anar en 
bicicleta, i a subjectar fort el 
pollastre entre les cames per 
fer-li el tall a la nuca. Com 
sabeu la sang s’aprofitava 
per fregir-la. Des de ben xics 
aquestes tasques eren tan 
normals per a nosaltres com agafar pata-
tes de l’hort, o recollir les mores de l’esbar-
zer, o els rovellons i les llenegues. I, com és 
de suposar, enlloc de comportar-nos cap 
llàstima la seva obtenció, ben al contrari, 
la seva recol·lecció ens oferia esbarjo i ens 
produïa molta alegria.

Doncs, tal com anàvem creixent, també 
anàvem descobrint aspectes més comple-
xes i secrets de la natura, ja només reser-
vats per als qui realment hi pertanyen, 
com ara saber dels recòndits amagatalls 
de la becada en els matins glaçats del ge-

ner, o reconèixer l’invisible empremta de 
la geneta que havia tingut esparverades 
les gallines la nit passada, o interpretar 
per la humitat de la seca sota l’alzina quin 
pam de terra amaga la riquíssima tòfona 
negra.

Enyoro quan a l’estiu l’oncle ens portava a 
les bores dels sembrats a desenterrar amb 
l’aixada les aludes dels formiguers (formi-
gues alades) i el sorollet que aquestes fe-
ien quan curosament destapàvem la caixa 
on les guardàvem fins a l’hivern per parar 
les trampes als tords i altres insectívors 
(cosa que, heu de saber, ara està totalment 
prohibida). Hom sabia l’important que era 
que no perdessin les ales, oi que m’ente-
neu?

L’avi extreia la mel de les arnes, feia orujo 
de les cireres d’arboç per vendre’l, portava 
peixos del riu, recollia els pinyons i les cas-
tanyes…

Infinitat de recursos naturals 
criats a casa i els voltants eren 
sàviament recol·lectats i aprofi-
tats.

Però amb la caça tot era diferent. 
A diferència del conill de la gàbia 
o les nous immòbils de la nogue-
ra, quan a casa entrava una per-
diu, un tudó, un senglar… tant hi 
feia, s’injectava en el meu cervell 
una dosi de màgia inexplicable 

que m’alterava des del cor a les pesta-
nyes. Ràpid preguntava on s’havia trobat 
la peça, si l’havia parat el gos o se li havia 
arrencat sense mostra, si el tret va ser pre-
cís, si havia marxat ferida i es va haver de 
rastrejar o va caure fulminada… Com com-
prendreu els detalls eren molt importants 
per poder reviure aquella estampa que no 
havies tingut la sort de poder sentir en 
pròpia carn (el lance, que ara diuen). 

Sí. Les peces de caça eren com petits tre-
sors esquerps i feréstecs que fugien de 
nosaltres amb una facilitat esbalaidora 

“ En criar-me en un ambient rural, 
vaig mamar que tots els fruits de la 
natura formaven part de les nostres 
provisions”.

Dr. Enric Vélez Iglesias
Metge de Família, caçador de 
sensacions i col·leccionista de 
moments
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i que només amb la destresa i l’experiència apresa dels nostres 
progenitors podríem guanyar-los la batalla.

I poc a poc, com qui va entenent la trama d’una llarga pel·lícula, 
vàrem aprendre a ensinistrar els gossos, a buscar la bèstia allà on 
era a cada època i moment del dia, a respectar el vol de la guatlla 
i la carrera de la llebre, a avançar més el canó amb la que surt 
d’esquerres, a tremolar quan veus la primera gota de sang que ha 
deixat el cabirol, a valorar i honorar l’animal abatut… i a admirar 
aquell que ens guanya la partida. 

Mil sensacions úniques que només nosaltres podem gaudir i en-
tendre: l’escarlata pur de les potes i el bec de la perdiu recent-
ment extreta del bàndol, l’olor de la llebre calenta que et porta, 
boig de content, el teu bretó; el palpitar del cor quan et passa el 
porc pel brut i no t’ha donat temps a tirar-li, el somriure veient 
els cabirolets saltant sobre l’ordi o el quedar-se adormit amb la 
celestial música del “pis-pi-li” del mascle de la guatlla en zel. 

Així que ja sé que m’enteneu quan us dic que això és el que he 
mamat i el que m’ha format com soc. Però, és clar, s’havia d’anar a 
l´escola i estudiar per ser un home de profit. I després de l’escola, 
a la facultat. Medicina, vaig triar. Més tard l’especialitat.
I així és com aquest caçador es va fer metge.

Però per als que pensin que la meva influença rural durant la 
criança em condemnava a viure d’aquesta forma i no pas d’una 
altra, el pare també ho era, de metge. Ves quines coses! 

Les peces de caça són un 
tresor, només amb la destresa i 
l’experiència les podem obtenir!
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Un dia de sort

Havien anunciat mal temps per tot el cap de setmana. Aquest 
cop tampoc s’havien equivocat, i sortia plovent de casa cap al 
punt de trobada. Al restaurant la Barraca del Mir ja hi havia 
molts dels fanàtics de la caça com jo, que no ens espanta ni 
el mal temps.

Al no parar de ploure, i com que els caçadors a les 8 hem de 
donar pas als que venen a esmorzar, ens vam traslladar al 
punt de reunió antic: a sota l’Ajuntament de Santa Maria de 
Besora.

Veient que la pluja no parava, i semblava que n’hi havia per 
estona, vaig quedar que marxava fins a casa; aprofitaria per 
anar a posar gasolina, i esmorzar, mentre no posessin per el 
grup de WhatsApp que sortien no pujaria.

Quan va aparèixer el missatge, cotxe i cap a Besora sense tor-
bar-se. Degut al temps caçaríem a la vora del poble: el solell 
de la Serra de Llaers.

El Ramon em va dir que cap a la “bassa de la processó” hi fal-
tava gent -ja em va agradar-, jo cap allà. Hi tinc una parada, 
La terrallera, que acostumo a fer quan cacem aquesta zona, 

on he abatut força senglars i també errats uns quants.

Com deia la meva mare: “a la taula d’en Bernat, qui no hi és 
no hi és comptat”. Efectivament, el Jesús del Mir molt gelós 
d’aquesta parada, al veure que jo no hi era se la va quedar ell. 
Em va dir que tirés avall que hi faltava gent. Abans de la del 
“pi”, hi vaig trobar el Morales que em mig esbroncà per l’hora 
d’arribar, dient-me que tot estava tapat i que a la del “boix” no 
hi havia ningú. Hi vaig anar encantat perquè és de les para-
des més bones d’aquesta línia.  

Quan vaig aparcar el cotxe, abans de sortir a la Terrallera, 
al passar-hi, encara vaig haver d’explicar al Jesús on s’havia 
de posar.

No parava de roinejar. 

No va passar gaire estona que el Morales va començar a dis-
parar, semblava que ho feia allà mateix, volia dir des de l’al-
tre costat del turó de cara a mi. Alerta màxima, doncs , si no 
l’havia abatut, ja el podia tenir allà amb mi. Ja el vaig veure 
sortir per un corriol del cap d’avall, un senglar amb preses, 
no vaig tenir gaire temps d’apuntar-lo, em va semblar que 

Fets de caça
Miquel Serra
Caçador veterà a qui li agrada 
escriure. 
Anota diàriament a les seves 
llibretes els fets de la seva 
vida cinegètica.
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el punt vermell estava molt alt quan 
vaig prémer el gallet, per la llum no 
ho vaig veure clar, però em va semblar 
que l’animal sortia per l’altre costat del 
pi que passava per darrere. Allà sota 
mateix meu, vaig veure una cosa ne-
gra enmig dels boixos que baixava per 
sortir al net que jo controlava i allà el 
vaig esperar. Quan va aparèixer vaig 
assegurar-me de tenir el punt vermell 
a sobre, tret, em va semblar que queia 
perquèn un marget me’l va prendre. 
Efectivament, no va sortir per l’altre 
costat, i vaig veure que es movien unes 

bardisses. Vaig comunicar el fet per 
l’emissora, aquests senglars venien 
esmunyits. Vaig esperar una estoneta 
que no en vingués cap més i vaig bai-
xar tot seguit a veure què trobava. Allà 
on em pensava hi havia un senglar de 
cos present, una truja d’uns 50 kg que 
a més del tret mortal portava una rat-
llada a la pota dreta de darrere del Mo-
rales; però com que corria i sense anar 
empaitada no li feia pas res per la seva 

integritat vital. Vaig agafar el telèfon, 
i li vaig fer diverses fotos, entre elles 
aquesta. Vaig continuar avall a veure 
què trobava del primer que havia tirat, 
però per més que busqués, res de res. 
La meva impressió era que quan vaig 
prémer el gallet, el punt vermell estava 
més amunt que el senglar, i el tret devia 
haver anat alt. Encara que jo confiava 
que un tronc negrós que veia era el 
senglar, no era així. Allà, no vaig tro-
bar ni gota de sang, ni l’animal, encara 
que només vaig mirar un tros molt curt 
perquè no tenia ganes de mullar-me ja 

que estava tot amarat de la pluja. Ana-
va passant el matí escoltant , trets er-
rats per allà davant els Planassos.

Algun dels empaits avisaven que ve-
nien cap a La terrallera. Un es va esca-
par per dalt, crec que era el mateix que 
portaven els dos senglars esmunyits 
que es van descartar. Uns altres van 
girar allà davant; jo per això estava al 
cas, perquè en qualsevol moment se’m 

podia presentar quelcom. Estava recol-
zat en un pi del costat del seient, quan 
de sobte un animal passà pel brut com 
una bala, per l’altre costat del banc, i 
no vaig tenir temps ni d’aixecar el rifle. 
Era un senglar i em va semblar que la 
fressa s’aturava; vaig mirar per aquell 
indret i em va semblar veure el senglar 
parat un tros avall entre boixos, a uns 
30 m. Estava mirant amunt, segur, in-
tentant ensumar d’on venia aquell tuf 
a humà; punt vermell a sobre i tret. 
L’animal, en lloc de seguir avall, girà i 
reculà amunt per la carena i quan em 

passava per davant al mig dels boixos, 
el vaig tornar a apuntar, ara creia que 
bé, ja que marxava fent esses després 
del tret i emportant-se malesa per en-
davant. Vaig córrer cap allà, i en veure’l 
a l’altre costat de la carena fent tom-
barelles i intentant aixecar-se quan el 
van parar unes mates de boix, el vaig 
apuntar al cap i tret per rematar-lo. 
Quan va parar de bufar i moure’s, m’hi 
vaig acostar. Em pensava que era un 
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mascle al veure’l amb uns bons ullals, 
però no, era una altra femella una mica 
més gran que la primera, passava dels 
50 kg. Jo més content que un gínjol, ja 
que ja feia força temporades que no ca-
çava dos senglars en una batuda. 

Vaig seguir amb el protocol de les fotos 
(foto 2) i aviat vaig tenir el Morales allà 
amb mi. Després de felicitar-me, vam 
estirar l’animal fins a la carretera, dei-
xant-lo allà aparcat. Jo vaig tornar a pu-
jar a dalt a la parada perquè encara hi 
havia moviment; tant com que l’Eudald 
pel collet d’en Ripoll havia tirat a 10 o 12 
senglars que entraven a la cacera. Hi va 
anar un gosser que la primera gossa va 
perdre de seguida el rastre, mentre que 
altres es van fer un embolic i, finalment, 
van sortir amb els senglars que havia 
tirat el Morales i el primer que vaig aba-

tre jo. Els gossos, que ho van agafar bé, 
anaven només amb un animalet d’uns 
40 kg que va abatre un company, tots 
els altres escapats o fosos.

Va venir el Morales i mentre jo porta-
va el rifle, ell em va arrossegar la pri-
mera truja al costat de l’altra, content 
d’haver-la tocat, encara que dient que 
era ben meva perquè amb la ratllada a 
la pota sense anar empaitada era ben 
escapada. Em va fer aquesta foto abans 
d’escorxar-les.

Vaig pujar a dalt a parada a recollir la 
motxilla i portar-la junt amb el rifle al 
cotxe. Al veure que tothom anava ple-
gant, em vaig afanyar a buscar trans-
port per als dos animals. Finalment el 
Burgaya es va oferir a fer el transport i 
les vam carregar al seu 4x4 dins un sac 

de plàstic fins a l’escorxador. Eren els 
senglars número 299 i 300 caçats per la 
colla aquella temporada.

Em vaig assabentar que l’última truja 
anava a sortir per La terrallera, però 
com que el Jesús no para de moure’s ni 
de xerrar, me la va desviar cap al “boix”, 
per això baixava de dalt. En la cacera 
del senglar s’ha d’estar molt quiet i en 
silenci.  

Després de deixar uns euros com és 
norma, per unes ampolles de cava per 
als que es queden a dinar, cap a casa 
content com unes “pasqües”, per aquest 
dia de sort que vaig tenir en la cacera, 
encara que climatològicament no fos 
gaire bon dia, i tot i que com que vaig 
arribar tard, totes les parades “bones”, 
ja estaven adjudicades. 
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...” En la cacera del senglar s’ha 
d’estar molt quiet i en silenci”
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L’Esbarzer

Aquestes darrers mesos, els mitjans de comunicació d’arreu fe-
ien noticia envers els problemes generats pels ossos de la Vall 
d’Aran i l’Aragó. Centrats als atacs a ramats d’ovelles, poltres i 
vaques. Hem vist que el sector ramader ha dit prou a aquesta 
convivència tan complicada, potser impossible. Impressionants 
i virals, les fotografies fetes pel pastor José Maria Cortinat de 
Castanesa a Osca, en defensa del seu ramat que pasturava en 
una zona envoltada de vailet elèctric i que va estar atacat per 
un os bru, perfectament visible a les instantànies que van cór-
rer per tots els mitjans i xarxes socials.

Aquests dies, en nom de la biodiversitat, en què els caçadors 
que en som els millors promotors, defensors i verdaders eco-
logistes, vull deixar clar que el nostre posicionament és ferm a 
defendre i promoure la biodiversitat de tota espècie sigui la que 
sigui, però sempre amb objectivitat i en mans de professionals 
que sàpiguen comparar, agafar models de referència d’altres pa-
ïsos envers a mateixes espècies, etc..

Veiem que s’obren debats arreu envers la difícil convivència 
amb algunes d’aquestes espècies protegides, però l’ós bru no 
és l’únic protagonista, i personalment crec que aquest singular 
mamífer està tapant tots els danys que també genera el voltor i 
el seu desconegut cens a les nostres contrades. Fa anys que els 
caçadors evidencien que cada vegada hi ha més voltors i això 
amb tants tècnics i “experts” com hi ha (poso entre cometes 
aquest terme, ja que és una paraula que em genera inseguretat 
i desconfiança, com anireu veient durant aquest article).

Fotos d’animals menjats i ferits per l’os... diuen que és el Goiat, 
que cal traslladar-lo, els de PirosLife Catalunya publiquen al seu 
web que activen un dispositiu per espantar el Goiat i modificar 
el seu comportament, em fan riure. Altres no entenem com pot 
fer atacs a tants llocs diferents amb tanta distància entre un 
punt i altre i amb tant poc marge de temps per cobrir aquestes 
distàncies d’alta muntanya. Potser tants collars localitzadors i 
“experts” vigilant no han detectat que l’ós potser fa ús dels re-
muntadors de les estacions d’esquí ara tancades, va amb quad 
o 4x4... De tot plegat, amb centenars de notícies i titulars, ningú 
ha fet detall de la veritat i realitat que hi ha al darrere de l’ós bru 
al Pirineu. Tema delicat, segur. Tema d’Esbarzer perquè aquests 
problemes que duren i perduren solen ser aquells de complica-
da solució i més si no coneixem tots els seus protagonistes, més 

Os Bru. 
La biodiversitat
d’aparador per al 
negoci d’alguns

B.P.
Una secció que punxa
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enllà de veure consellers, representants dels pagesos i polítics locals sortint d’una 
reunió fent declaracions envers el seu punt de vista, opinió o propostes de millora. 
Però no us deixeu enganyar apreciats caçadors, no s’ha explicat tot, perquè darre-
re de l’ós bru hi ha molts diners de fons públics, privats, institucions de tota mena 
que en viuen sota el seus NIF com a fundacions, ONG i com veureu també reben 
aportacions i col·laboracions de federacions de caça. Sí, sí...em queda clar després 
de setmanes de recerca, que això de l’ós està de moda, ven i manté moltes famílies. 
I no pas del territori on viu l’ós, precisament.

El programa de la CEE, PirosLife s’inicia l’any 1996, segons Unió de Pagesos, de la 
mà del Departament d’Agricultura de la Generalitat, i es va vendre la reintroducció 
de l’ós bru amb molt bona cara. Tot eren ajudes per a la millora d’infraestructures, 
abeuradors, passos, tanques...oferint pastors, mastins, sistemes d’arreplegament, 
sempre venent l’ós bru com a benefici per al territori. Quatre anys abans, es pu-
blicà la Directiva 92/43/CEE amb data del 21 de maig 1992 per mantenir i millorar 
els hàbitats naturals per a espècies animals i vegetals d’interès comunitari dins 
la Red Natura 2000. L’Estat espanyol és el que encara actualment disposa de més 
accions i terreny en aquesta Red Natura 2000 i, alerta! el territori català en suposa 
un 30%. Unió de Pagesos, ja es veia a venir els problemes i en tenim constància al 
territori de reintroducció de l’ós bru entre els mateixos afectats, Generalitat, Piros-
Life i Govern d’Aran. Els primers atacs i danys generats pels ossos reintroduïts es 
tapaven pagant, és clar, sense fer-ne ressò ni publicació enlloc. Feu present que els 
veïns francesos van engegar a la població de Melles ,a prop de la Vall d’Aran, ossos 
que provenien d’Eslovènia, el 1997, fruit de la pressió dels ramaders francesos atu-
ren aquest pla de reintroducció fins el 2006! Aquests que dieu que a França tenen 
solucionat de fa anys el problema de l’ós i la ramaderia feu revisió dels arxius de 
l’Oficina nacional de Caça i Fauna de França i us quedarà el detall exhaustiu dels 
problemes que també han patit i pateixen envers l’ós. Els animals no solen tenir 
cap diferència de comportament al creuar cap frontera marcada pels humans. A 
Goiat li agrada la carn, especialment de poltre, sigui de la nacionalitat que sigui...

De mica en mica, quan la situació s’anava fent més insuportable perquè els atacs 
augmentaven, els ramaders van deixar de callar. Unió de Pagesos sempre ha posat 
de manifest que hi ha una manca de dades i de transparència per part de PirosLife, 
també ens consta que no reben resposta mai envers els fons que fan ús, relació 
de despeses i beneficis del programa, relació dels danys causats pels atacs. Tenen 
raó, enlloc del web oficial de PirosLife Catalunya no hi ha cap dada econòmica 
vinculada de quins fons de la CEE reben, nombre de treballadors en nòmina, orga-
nigrama vigent, distribució dels fons cap a altres institucions; algunes d’elles són 
fundacions com ja us detallaré. No hi ha cap pressupost publicat, ni tancaments 
dels exercicis d’anys anterior al vigent, res de res que sigui vinculat a les noves 
polítiques de transparència que anem trobant arreu d’institucions publiques ofi-
cials, ONG, Fundacions, etc... Els aconsello que apliquin ja la Llei 19/2014 del 29 de 
desembre, per a l’accés a la informació pública i bon govern. Poden trobar la guia 
d’aplicació web del Dep. de Justcia de la Generalitat, és d’accés públic gratuït. Una 
institució pública amb oficina tècnica a Barcelona i dues oficines d’acció territorial, 
una a Llavorsí i l’altra a Viella, sense detalls publicats com els que deia anterior-
ment. Fa tuf... grinyola... espina d’esbarzer. Recordin que últimament, institucions 
similars amb fons públics sols han fet que generar judicis i sentències en què tots 
ens hem posat les mans al cap de veure on anaven a parar els fons públics de tots. 
Els ramaders han dit prou a comprar el seu silenci ja que tenen clar que el sistema 
no funciona i hi ha molts més interessos que des del territori no podien saber fins 
fa poc. Francesc Bertran (Associació de Ramaders del Pallars) ha declarat diverses 
vegades que hi ha un gran desconeixement de la ramaderia extensiva de munta-
nya i que l’ós amb aquest model de ramaderia extensiva és incompatible. Aquests 
dies ecoterroristes “experts de bar” em deien que no hi ha transhumància i que els 
ramaders ja tenen assegurances que cobreixen els danys de l’ós, paral·lelament a 
les compensacions per danys que fa la Generalitat.Com poden tenir aquest dis-
curs? La ramaderia extensiva de muntanya es porta a terme en terreny privat en 
la majoria dels casos, perden animals que són seus, criats per ells i davant d’un 
sector molt feble i complicat de gestionar davant d’un col·lectiu molt enfocat a 
l’extermini i desaparició en zones despoblades, aïllades i amb moltes dificultats 
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que no es coneixen ni són compartides 
als despatxos dels que prenen decisions 
sobre aquells allunyats territoris. Els pa-
gesos són gestors del seu bestiar. Mai van 
triar de tenir o no tenir l’ós ni els voltors 
a les seves propietats. Ells viuen del seu 
bestiar i el fan créixer dia a dia. Els quatre 
gats que pugeu a fer fotos a aquest bestiar, 
ara que fa bo, en la majoria dels casos ni 
comprareu carn a les carnisseries locals, 
potser perquè sou vegetarians o per ve-
gans, potser perquè no us ve de gust de 
menjar carn del territori. Segurament no 
tornareu a l’hivern a fer aquestes fotos 
amb el paisatge canviat. Als d’IPCENA, 
els van publicar setmanes enrere titulars 
dient que els culpables d’aquests danys 
de l’ós són els mateixos ramaders! Un tal 
Joan Vázquez, portaveu d’aquesta associa-
ció ecoterrorista, va dir “que los ganaderos, 
son culpables, al dejar en bandeja la comi-
da a los osos”, i “...Goiat no dio problemas 
en el 2016 ni 2017”. Joan, Goiat d’Eslovenia, 
va estar alliberat el 7 de juny del 2016. No 
és cap referent allò que no va fer, sinó el 
que fa ara. Abans potser sols menjava her-

ba...ara vol matar animals per menjar. Els 
ramaders han augmentat les mesures pre-
ventives per evitar danys als seus animals 
i en té constància tothom que coneix o ha 
visitat la zona, o ha fet sort de parlar amb 
ells de tu a tu d’aquest tema. Segurament, 
no m’has entès, però clar t’hauria de que-
dar. Que l’ós seria un gran benefici per al 
territori, fa molts anys que els del territori 
no s’ho creien i ara tampoc, com s’ha vist. 
Com veureu, és ja benefici per a alguns, 
sense ser del territori.

L’Ordre AAM/147/2014 del 8 de maig, al seu 
Annex IV dictamina els barems de valora-
ció econòmica per a les indemnitzacions 
pels danys generats per espècies prote-
gides al territori català. El 5 d’agost del 
2016, l’Equip Tècnic d’Unió de Pagesos va 
redactar i fer públic el seu document on 
proposen mesures addicionals per aquests 
danys. Aquell que té un mastí ha de pagar 
una assegurança a tercers, això és més des-
pesa. Es troben que cada vegada han de 
tancar els ramats i vigilar-los més temps... 
però davant l’atac els animals despenyats, 

lesionats de coixesa, braguers danyats o 
avortaments no són coberts per l’ordre 
de llei abans mencionada. Com a mínim, 
sempre els cal un informe del CAR (Cos 
d’Agents Rurals), declaració jurada del ra-
mader dels danys, informe del pèrit (no hi 
ha manera que siguin veterinaris... la majo-
ria són pèrits sense coneixements del sec-
tor específic com ens ratifiquen ramaders 
de la zona que ja han estat afectats per 
aquests atacs). Ningú fa present que els 
animals que sobreviuen als atacs solen pa-
tir canvis de comportament, no volen tor-
nar a aquella zona, cap ecoterrorista ajuda 
els ramaders a recuperar els seus ramats 
dispersats ni a trobar animals extraviats. 
Unió de Pagesos cita clarament un sí a la 
biodiversitat, un sí a l’os, un sí als voltors. 
Segurament fent una enquesta a tot els 
caçadors guanyaria el sí, aquesta biodiver-
sitat rica, però sempre sostenible. 

Simplificar tots els procediments amb 
l’Administració i agilitzar-los amb la trans-
parència dels danys generats. També el 
seguiment de les sol·licituds per rebre 

Ens estem 
acostumant a 
solucionar els danys 
i els problemes amb 
les asseguradores. 
Quan hi hagi víctimes 
humanes, també 
ens conformarem a 
solucionar-ho amb 
l’assegurança?



49Cinegeticat

aquestes legítimes indemnitzacions no és demanar res de l’altre 
món. Son drets bàsics que no tenen els ramaders. Més problemes 
addicionals al dia a dia a muntanya. 

Però ningú ens ha fet detall del nombre d’ossos que pot disposar 
la zona, ni de voltors... els “experts” no tenen cap referent d’altres 
països, o experiències properes d’altres “experts” entorns similars 
al nostre? Alliberar i alliberar sense cap referent ni punt d’atura-
da sense saber quina població màxima pot conviure amb la resta 
d’animals de la zona. Això sí, ben equipats amb 4x4, òptica que vol-
dríem molts caçadors poder-la disposar per anar al bosc, nòmina 
i extres. Tots amunt i avall a veure l’ós i protegir-lo, no sabem de 
què ni de qui. Vinga a vendre fum del fums, sempre en base a la 
biodiversitat cobrant. Amb tants collars i satèl·lits vigilant, potser 
haurien de posar collars que enrampin l’ós al arribar a determi-
nades coordinades o proximitats de poblacions i ramats. Aquesta 
tecnologia existeix fa anys i potser els funcionaria. Tot plegat és 
un negoci i en viuen molts més dels que penseu.

PirosLife té al seu web uns informes del grup de seguiment trans-
fronterer del l’ós bru dels darrers anys per tot el Pirineu. A l’últim, 
el del 2016, es veu perfectament, que més que informe el que publi-
quen són les actes de les reunions dels “experts” d’Andorra, França, 
Aragó, Catalunya, Govern d’Aran i Navarra. En aquesta acta de la 
reunió del 15 de març del 2017 es detalla que hi ha 6 tècnics de l’Ofi-
cina Nacional de Caça i Fauna de França (sí, sí... de caça amb fons 
del ministeri de medi ambient francès. Aquesta gent funcionen i 
són veïns de prop de prop...), aquests s’ocupen de tot el seguiment 
de l’ós a la banda francesa. A Andorra no hi van fer cap detecció ni 
observació, sembla que no hi va anar ningú d’Andorra en aquesta 
darrera reunió. D’aquí hi ha 3 “experts” de Catalunya, 3 de la Vall 
d’Aran, 2 de l’Aragó i 3 de la Fundación Oso Pardo. 11 tècnics “ex-
perts” en total!! Si entreu aquestes actes, hi trobareu detall de les 
observacions, nombre de fotografies, excrements, etc... curiosa-
ment diuen que hi havia 39 ossos al Pirineu el 2016. Recentment 
han publicat fonts de la mateixa Generalitat que ara el 2018 n’hi 
ha 52 a tot el Pirineu. No ho entenc... quina proliferació i capacitat 

reproductora “augmentada” de l’espècie! O potser n’han engegat 
més? No queda ben clar res...

Però continuem veient negocis. La Fundación Oso Pardo (FOP) 
rep fons de PirosLife, PirosLife Oso Courel (Galicia), Life Natura 
2000, també de la Fundación Biodiversidad, Gobierno de Canta-
bria, del Ministerio para la Transición Ecológica i d’ajuntaments. 
Com institucions privades a l’apartat de suports del seu web veu-
reu que també reben fons de la Fundación Banco de Santander, 
Fundación BBVA, Naturgy (Anteriorment Gas Natural Fenosa), 
Acciona, Endesa i Land Rover España. I a l’apartat de “otras enti-
dades privades”, sopresa! Resulta que hi ha signat un conveni de 
no sé ben bé què amb data del 25 d’octubre del 2015 amb la Real Fe-
deración Española de Caza i també amb la Federación Cantabra 
de Caza. El 2 de juny d’aquest any, es va celebrar una jornada de 
cooperació amb els caçadors, de la mà de PirosLife Catalunya i la 
Federació Catalana de Caça, Territorial de Lleida i Real Federación 
Española de Caza, i no tenim constància dels possibles acords i 
mesures preses en aquesta jornada.

Amb seu a Santander, Fundación Oso Pardo tampoc publica en-
lloc del seu web cap pressupost, fons o espècies rebudes per les 
institucions citades anteriorment. Cap pressupost anual ni estat 

de contes publicat, per no publicar no tenen publicats ni el nom-
bre de treballadors en nòmina, ni l’organigrama del seu patronat, 
ni el del seu funcionament intern, ni el nombre de treballadors 
que tenen a les citades “patrulles oso” que citen com “vigilan-
tes-monitores”. Això sí, a l’apartat de “colaboración-hazte socio” 
detallen que les aportacions anuals de 40 € l’any per adult, 25 € 
pels jubilats i 70 € tarifa família, us desgravaran en les vostres de-
claracions de renta, us faran descomptes del 50% a les “Casas del 
Oso”, un 20% a les seves botigues i rebreu el seu “boletin”. Detalls 
dels escolars atesos, visites, observacions de pèl, excrements, fo-
tos...el que vulgueu i més. “Felicidades por esa capacidad de cap-
tar fondos públicos y privados, sin dar detalle de transparecia 
pública de los mismos”. Amb la que cau envers la corrupció, la 
demanda social de transparència, accés a informacions econòmi-
ques, etc...n’hi ha que continuen a la seva. Tot plegat grinyola i 
fa tuf, insisteixo. Ja us ho deia que era un negoci... per a alguns. 
Això sí, els cursos que fan per a “Trabajadores Turísticos en zonas 
oseras”, són uns verdaders “tours docents” ben gratuïts. I aquí 
amics caçadors fem la carambola. El darrer 11 de maig d’aquest 
any, el Govern de Cantabria va demanar de regular les activitats 
d’observació de l’ós bru a la seva serralada. A qui van encarregar 
els polítics càntabres tal proposta de regulació? A la Fundación 
Oso Pardo!
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No és un problema de Cantàbria, l’efecte trucada per a les 
empreses que organitzen tours per intentar de veure l’os bru 
és arreu dels territoris on hi ha ós bru. A Catalunya, concre-
tament a Tavascan l’empresa PirosExplorer (ben triat el nom 
per confondre amb PirosLife, etc.), en base a fer estudis del 
comportament deó, millorar l’enteniment de la presència d’ós 
al terreny... fum de fums. Us poden acompanyar des de mig dia 
d’excursió a dos dies per 290€ per persona, a sis dies 6 perso-
nes per 480 € cadascuna. Inclouen equips de caça amb parany, 
ubicació de l’ós i esperes d’observació de l’ós. Algú sap quanta 
gent hi ha gravant, observant, cercant aquest preciós mamífer 
a les nostres contrades? Qui legisla a ulls clucs totes aquestes 
activitats? Altres empreses com Wild Watching Spain, Natura 
Limits, Más que Pájaros (aquest nom el tenen ben triat, són de 
Lleó i cobren 120 € dia persona, de 6 a 14 persones, “consultar 
precio” diuen al web). Vaig parar de cercar més empreses per-
què el cercador no parava d’ofertar-me opcions i pacs per anar 
a veure l’ós. Tots sabem que la majoria d’aquesta gent marxen 
a casa sense veure cap espècimen, com a molt algun vídeo de 
les càmeres de caça amb parany, petjada, pèl o excrement.
Ja veieu la quantitat de gent que sí que ha fet negoci i modus 

vivendi de la reintroducció de l’ós bru. Aquests dies no n’hau-
reu vist cap dels seus representants o gerents a dir ni mu dels 
danys generats i de les pèrdues pels de sempre del terreny. 
Feu present que aquests nouvinguts vividors de l’ós bru, estan 
ben coberts d’esquena, tenen molta habilitat per gestionar-se i 
viure de fons públics de tota mena de procedència i també de 
privats, que segurament generen desgravació de la desgravació 
en ser fons lliurats entre fundacions i institucions sense ànim 
de lucre. Vull desitjar molta sort a tots els afectats de la zona i 
si he obert els ulls a algú, doncs millor que millor. Aquest es-
barzer de ben segur és el primer registre que objectiva detalls 
que mai veureu a cap mitjà de comunicació ni taula de tertu-
lians de ràdio o TV. La solució està en mans dels nostres polí-
tics, que amb tants canvis de governs i mandats ves a saber si 
estan pels danys generats als ramaders. Mentre ells no legislin 
el nombre d’animals per hectàrea, nombre d’empreses que pot 
acompanyar la gent al territori a fer tours, que coordinin les di-
ferents institucions citades per no desdoblar i duplicar marcs 
competencials, etc... Em quedaré amb la frase d’aquell amic meu 
andalús que, un cop allà, al demanar-li pel funcionament de la 
reintroducció del linx ibèric em va dir.”Mejor no te metas.” 

Gran Expedició 

Os del Pirineu

Preus:

• Experiència Os 2 dies: 290 €/pers.

• Expedició 4 a 8 dies: des de 480 €/pers.

Inclòs:

Biòleg especialista en os bru

Guia de muntanya titulat

Allotjament (Hotel o Campament)

Permisos especials

Assegurances

Transport 4x4

Equips de trampeig i ubicació d’ossos

Esperes per observació d’ossos

No inclòs:

Sac de dormir ni material personal

de muntanya

Menjars

Assegurança d’accidents

des de

290 €/pers.
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ESTALVI•FUTUR•SOSTENIBILITAT

AEROTERMIA
C/ Alonso Martínez, 8, Tàrrega

     973 310 831 - 620 905 032
xavier.viciana@hotmail.com
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Entrevista a
Josep Majoral Ginesta, 
President de la Societat 
de Caçadors de Llinars 
(Vallès Oriental)

Com es diu la societat?
Societat De Caçadors De Llinars.

A quin any es va fundar?
L’11-3-1967 y la secció de caça major el 1985.   L’any passat vam fer 
els 50 anys.

Quins termes municipals comprèn la societat?
Llinars, Dosrrius, Sant Antoni de Vilamajor i Villalba Saserra.

Quantes hectàrees aproximades teniu?  2.600

Quants socis sou actualment? Quin any ha estat el que éreu 
més socis i de quin nombre de socis estem parlant? 

Caça Social

El 2017. Som 113, fa 10 anys en teníem 205 i en fa 20, 254. Les dades 
són basant eloqüents per demostrar-nos que en 20 anys més la 
nostra como la resta de les societats serem gairebé testimonials, 
l’edat i la no regeneració de sàvia nova ens portarà a un final 
inexorable o testimonial.

Quina és la mitjana d’edat dels socis?  59

Quines espècies cinegètiques teniu?  
Tudó, conill, perdiu, tórtora, becada, faisà, senglar i cabirol.

Quines espècies són les que caceu més habitualment?
Totes les de caça menor, en quantitats més aviat reduïdes, els 
tudons a la mitja veda en quantitats interessants (obrim només 
dos dies) i en la major que va augmentant i que és el refugi o al-
ternativa de la menor.  

Per espècies, quin nombre de captures teniu per temporada?

Porc senglar: 62 exemplars
Cabirol: 28 exemplars

Són molt complexes les tasques que has de fer com a gestor de 
l’àrea privada de caça? Per quin motiu?
Hi ha un excés de burocràcia, més que una societat de caçadors 
sembla que portem una gestoria. 

Algun aspecte que creguis que es pot millorar?
Ja ho estem fent, llaurem i no fem la collita dels terrenys erms 
que ens cedeixen els propietaris dins de l’APC, mantenim en 
funcionament 8 abeuradors artificials, més els naturals que 
també ordenem i netegem, repoblem amb perdius de la Fede-
ració, tenim un voladís al camp perquè s’aclimatin i alliberem 
faisans per reforçar les captures. Pel que fa als conills ho hem 
provat de tota manera i no hi ha cap possibilitat que quan a par-
tir de juny fins l’agost no agafin la mixomatosi i la vírica i se’t 
morin la majoria.

Com porteu la relació amb la resta d’usuaris del medi natural?
Estupenda amb els propietaris antics, que molts també són 
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caçadors, i difícil amb els nouvinguts ja 
que alguns es pensen que tenir un ter-
reny al camp és com tenir-lo al Passeig 
de Gràcia, van reconeixent la tasca dels 
caçadors quant als danys de la caça ma-
jor i com n’és de pal·liativa la nostra col-
laboració.

Teniu molts problemes de danys d’espè-
cies cinegètiques a l’agricultura/acci-
dents de trànsit...? Com ho solucioneu?
Pels danys a l’agricultura fem batudes si 
ens ho demanen i pel que fa als accidents, 
per atropellament de senglars i cabirols, 
des que es va aprovar la Llei de Seguretat 
Vial hem deixat de ser citats als jutjats. 
Esperem que continuem així. 

Alguna anècdota a destacar?
Que tot i que siguem tants a tot l’Estat, 
pintem tan poc. Fem una manifestació i 
no es publica a la premsa generalista, ni 
una ressenya. Tenim una imatge pèssima 
que en part és pel desconeixement de la 

nostra afició . No ens sabem vendre i crec 
que alguna cosa falla des de fa temps. 

Com veus la vostra societat en un futur?
Fent un símil, diria com els iogurts, amb 
data de caducitat. Em remeto a les dades 
que facilito al primer apartat.
Per si aquesta idea pot interessar a altres 
societats, el 12-7-18 hem promogut junta-
ment amb l’Ajuntament una trobada en-
tre tots els agents que d’alguna manera 
tenen la seva activitat en el món rural, 
propietaris, caçadors, ciclistes, excursio-
nistes, motoristes, Adf. etc. I a qualsevol 
interessat en general. El motiu és debatre 
sobre l’espai comú. Ens assessoraran els 
Agents Rurals, Policia Local i directius 
del Parc del Corredor. Creiem que serà 
interessant, almenys els farem saber que 
som l’activitat més regulada de les que 
actuen al medi rural, que som respectu-
osos amb els que duen a terme altres ac-
tivitats, perquè sense ser de més que els 
altres tampoc ho som de menys.  

Si no canvia la 
tendència social 
ni l’Administració, 
els caçadors com a 
col·lectiu tenim data
de caducitat.

Salvament d’un porc.

Publicitat de la Taula Rodona Convivencia Medi Natural. Reconeixement als socis.
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Racó
Gourmet

Bistec rus de cérvol, 
foie i ceba caramel·litzada 

1 2

Jordi Álvarez Garriga, 
TOTI.
Cuiner, caçador i 
recol·lector.
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Ingredients

• 400 g de carn  de cérvol
• 100 g de fetge d’ànec
• 150 g de papada de porc
• 50 g de ceba  caramel·litzada  
•  Sal i pebre 
• 12 unitats de mini pa de Burger
•  Mostassa
•  Ketxup
•  Maionesa

Recepta
Preparació

Netegem de nervis i tels  tota la carn de cérvol i la tallem a 
daus juntament amb la papada sense pell i el tall de fetge 
d’ànec.

Salpebrem i ho passem per la màquina de picar carn. Tre-
ballem la carn juntament amb la ceba a fi de barrejar tots 
els ingredients. Agafem una petita mostra i  la tastem per 
així poder provar-la de sal i pebre i rectificarem si cal. 

Fem 12 boles de carn i les aplanem tot donant-les-hi la for-
ma de bistec rus i les marquem a la planxa  al gust.

Mentrestant obrim els mini panets i els escalfem un mo-
ment al forn. Disposem tres unitats per comensal amb les 
tres salses al costat.

Salut i bon profit!  

3

4
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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

http://www.tinyloc.com

