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editorial

d’euros que es poden perdre si es prohibeix l’activitat cinegètica 

de la cabra hispànica. I per acabar-ho d’adobar, les dades ens 

parlen d’una plena recuperació de la població a 50 anys vista... 

pelut i amarg escenari ens ha tocat viure!

Però bé, no ens ofusquem només en aquest desgraciat fet, si-

guem positius i mirem endavant. Per a la majoria de caçadors la 

temporada ha finalitzat, però cal recordar que ara, més que mai, 

és l’hora de passar revista i analitzar com ha anat la temporada i, 

per descomptat, entrenar, assistir a les fires, concursos i proves de 

treball de gossos, que aquest any en tenim un bon grapat. També 

és hora de fer gestió, anar a practicar el tret, provar armes, tirar al 

plat, anar als recorreguts de caça, provar sort amb el cabirol,... i 

és que la caça no té final, és una activitat anual!

Eduard Melero

Director

Encetem una nova editorial amb una 

mica d’impotència i ràbia referent a la 

gestió cinegètica pública. Us ho explico. 

Recentment ens ha arribat una notícia 

que pot comprometre seriosament la 

caça de la cabra hispànica als Ports de 

Tortosa Beseit. A mitjan desembre es va 

detectar sarna sarcòptica en un mascle 

salvatge trobat mort en una Àrea Privada 

de Caça propera a la Reserva Nacional 

de Caça. Al principi, es pensava que la 

cosa no aniria a més i que la malaltia es 

podria controlar, però segons va passant 

el temps, el nombre d’animals afectats 

augmenta de forma exponencial i això fa 

presagiar que durant els propers mesos 

assistirem a una mortalitat molt alta.

Arribat  a aquest punt cal preguntar-nos 

què ha fallat. Probablement, primer va 

fallar el pla de prevenció de la sarna. En 

segon lloc, probablement va fallar la vi-

gilància passiva del Pla de Vigilància 

Sanitària de la Fauna Salvatge a Catalunya, en què mortalitats 

significatives d’animals salvatges s’han de comunicar i analitzar. 

Les autoritats de Sanitat Animal infravaloren la importància de les 

malalties en la fauna salvatge i únicament els preocupa les què 

són de declaració obligatòria, és a dir, les que tenen repercussió 

en la salut pública i la sanitat animal (però només dels animals do-

mèstics). Casos com aquest haurien de servir per reobrir el debat 

de la sanitat única, perquè es contemplin les malalties de la fauna 

salvatge en general com quelcom prioritari. En cas contrari, estem 

exposats a viure més situacions com l’actual.

Aquest maleït fet, el qual m’atreveixo a considerar d’alarmant, 

tindrà unes conseqüències múltiples dolentíssimes en tots els 

aspectes. Els antecedents de sarna en alguna zona d’Espanya o 

d’Itàlia ens depara una mortalitat de fins al 95% de l’espècie, xifra 

molt alta que fa trontollar, ecològicament parlant, la nostra preua-

da i exclusiva espècie cinegètica. A banda, cal afegir els milions 

Recordeu que podeu enviar les cartes al director utilitzant el següent correu: cinegeticat@cinegeticat.cat

Amb molt bona companyia, gràcies Conxita!
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caça news

La trobada va tenir lloc el passat 31 de gener a Santa Creu 

de Jutglar, amb un sopar organitzat pels representants ca-

talans Mel Capitan i Jose Ruiz. 

Es varen aplegar un total de 40 caçadors i caçadores de 

tot Catalunya entre els quals hi havia el president de la Fe-

deració Catalana de Caça Paco Piera, presidents de socie-

tats, armers, ensinistradors... Tots es varen poder conèixer 

i compartir experiències i vivències de caça. 

Els assistents varen ser obsequiats amb detalls de diverses 

armeries, Jara i Sedal, Jóvenes por la Caza i Cinegeticat 

(que també va ser present en aquesta primera trobada). 

Cal destacar l’esforç de clubs i associacions com aquesta, 

que lluiten per tirar endavant aquest esport 

MARIOLA RAFART / www.jovenesporlacaza.com

Durant aquesta temporada ja s’han 

detectat alguns casos de triquina a 

diversos indrets de Catalunya. Els dar-

rers han estat al Bages (St. Salvador 

de Guardiola) i al Vallés Oriental (el 

Montseny).

Per això és important informar sobre 

què és la triquina, com es detecta i 

quines mesures s’han de prendre.

La triquina és un nematode (cuc rodó 

intestinal) del gènere Trichinella.

Els principals reservoris del paràsit 

poden ser els animals domèstics (gos, 

gat, cavall i porc) i els salvatges, es-

pecialment els carnívors i els omnívors 

(animals la dieta dels quals és vegeta-

riana però que ocasionalment també 

poden consumir carn). Així, a Catalu-

nya els principals animals que actuen 

com a reservori de la triquina són el 

senglar, l’ós, la guineu, el llop i les aus 

rapinyaires.

La triquinosi

A Catalunya és una malaltia parasitària 

produïda pel consum de carn de sen-

glar (o de productes carnis), insufici-

entment cuinada o crua, infectada per 

larves enquistades d’aquest nematode.

És una malaltia que cursa, entre d’al-

tres i depenent de la localització del pa-

ràsit, amb símptomes gastrointestinals 

(diarrea, malestar abdominal, còlics), 

febre, adoloriment muscular, edema de 

les parpelles superiors (que pot anar 

acompanyat d’hemorràgies subcon-

juntivals) i que, en molts casos, es resol 

per ella mateixa. En algunes persones, 

però, depenent de la seva sensibilitat, 

de l’estat immunitari i de la quantitat de 

larves ingerides, pot arribar a ser més 

greu i han de ser hospitalitzades, i fins i 

tot pot arribar a ser mortal.

La mortalitat sol ser inferior a l’1%, en-

cara que pot arribar fins al 40% si no 

es diagnostica i es tracta ràpidament.

Hi ha dos mètodes per dur a terme la 

detecció:

• Mètode per compressió. Les mos-

tres es comprimeixen entre dos porta-

objectes i s’observen amb el microsco-

pi els quists amb larves (o calcificats). 

Aquest sistema, però, es desaconse-

lla, atès que té una fiabilitat baixa en 

els casos de baixa parasitació i pot 

donar com a resultat falsos negatius.

• La digestió artificial, que és el mè-

tode més fiable i l’obligatori a les sales 

de tractament de caça autoritzades 

segons el que disposa el Reglament 

(CE) núm. 2075/2005 de la Comissió, 

de 5 de desembre de 2005, pel qual 

s’estableixen normes específiques per 

als controls oficials de la presència de 

triquines a la carn.

La quantitat de la mostra ha de ser 

aproximadament d’uns 10 grams i 

C
aç

a 
n
ew

s

Celebrada la Primera Trobada de 
Joves per la Caça a Catalunya

La Triquina
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d’alguna de les parts musculars descrites anteriorment. 

Les mostres han d’estar inequívocament identificades per 

poder identificar la procedència del senglar.

És per això que, per tal de consumir la carn de porc amb 

seguretat, i malgrat que per a l’autoconsum no és obliga-

tori, hauríeu de demanar a un veterinari que inspeccioni les 

carns dels senglars abatuts per descartar qualsevol risc de 

malaltia. Aquesta inspecció sí que és obligatòria en el cas 

que comercialitzeu les carns a comerços al detall o a res-

taurants, ja que han de passar per una sala de tractament 

de caça autoritzada per tal de ser sotmeses a la correspo-

nent inspecció per un veterinari oficial.

MESURES: Consumiu carn i productes carnis procedents 

d’establiments autoritzats, la qual cosa és 

obligatòria en el cas dels restauradors.

Cuineu adequadament la carn (el paràsit es 

destrueix mitjançant la cocció a temperatu-

res superiors a 77 ºC durant 30 minuts).

La congelació també pot inactivar el parà-

sit, mitjançant diferents combinacions de 

temperatura i temps depenent del gruix de 

la peça. Podem considerar, però, que es pot 

inactivar a partir de −15 ºC durant 20 dies 

per a carns amb un gruix inferior a 15 cm, i 

que necessitarem fins a 30 dies per a carns 

amb un gruix superior a 50 cm. Recordeu, 

però, que una congelació insuficient no ga-

ranteix l’eliminació del paràsit i que no totes 

les espècies de triquina s’inactiven amb la 

congelació.

Mètodes de conservació com la salaó, el fu-

mat i la dessecació no inactiven el paràsit. 

Tampoc la cocció amb el microones es con-

sidera un mètode segur.

Eviteu consumir carns (i en especial embo-

tits, carpaccios o altres preparacions sense 

tractament) de procedència dubtosa i sem-

pre que no tingueu la seguretat que s’hagi sotmès a la pro-

va de detecció de la triquina.

Així, les carns no inspeccionades per un veterinari, i en 

especial si no s’ha fet la prova de detecció de la triquinel-

la, no s’haurien de considerar aptes per al consum 

Telèfon: 061 CatSalut RESPON

Font: Agència de Salut Pública de Catalunya

www.canalsalut.gencat.cat

Esquema per agafar les mostres

CineCineCineCineCineCineCC eCineCC getigetigetigetigetigetgetigetgetgetg catcatcatcattatcatatcacaaata 7777777777



8 Cinegeticat

caça news

PLA DE REINTRODUCCIÓ DE LA CABRA SALVATGE AL 

PIRINEU FRANCÈS (2012-2020)

Des de Cinegeticat us volem donar a conèixer 

l’existència d’un programa de reintroducció de la 

cabra salvatge, elaborat des del Pirineu francès, 

però que també afecta el retorn d’aquesta espè-

cie al Pirineu espanyol.

La cabra salvatge va desaparèixer del Pirineu 

Francès al començament del segle XX. Dos 

mascles adults morts l’any 1910 prop del llac de 

Gaube són els dos últims exemplars a la vessant 

francesa. Un segle més tard, el 6 de gener del 

2000, la mort de l’últim exemplar a Ordesa (Ara-

gó) marca l’extinció de l’espècie als Pirineus. 

Tenint en compte la manca d’hàbitat favorable, 

que aïlla les carenes de les regions més properes 

habitades per l’espècie al nord d’Espanya, el retorn de la 

cabra salvatge a la vessant francesa per colonització natu-

ral sembla difícil. L’elaboració d’un projecte de reintroducció 

al Pirineu francès preveu ser efectiva en el nombre d’exem-

plars transportats després de les poblacions existents, ja 

que algunes són nombroses a Espanya actualment. 

Es pot remarcar des d’una època molt recent l’absència 

d’aquesta espècie major de la gran fauna salvatge pirenai-

ca i, com ha estat la cabra salvatge, avui és subratllada per 

l’opinió pública i científica. Aquesta presa de consciència 

és a l’origen d’un concepte de restauració de l’espècie 

que es remunta després dels anys vuitanta per mitjà de di-

verses iniciatives promogudes per part dels medis associa-

tius i l’Administració francesa. A la imatge, però, d’aquestes 

operacions hi han estat empreses dels Alps. 

El projecte del retorn de la cabra salvatge als Pirineus s’allis-

ta dins un tràmit de restauració de la fauna salvatge, en què 

certes espècies han estat greument reduïdes o eliminades 

per l’home al llarg de la història. És per això que, a massiva 

escala, la reintroducció d’aquesta espècie apareix com una 

orientació important de la Stratégie Pyrénéenne de Valori-

sation de la Biodiversité (Estratègia Pirenaica de la Valora-

ció de la Biodiversitat). Per altra banda, en l’àmbit nacional, 

aquest projecte s’inscriu en l’estratègia de restauració de 

les cabres salvatges a França (2010-2015). La reintroducció 

de la cabra als Pirineus hi apareix com una de les accions 

prioritàries a realitzar. 

La recent convenció de col·laboració que lliga els parcs na-

turals pirenaics (Parc Nacional dels Pirineus, Parc Natural 

Regional dels Pirineus Aragonesos, Parc Natural Regio-

nal dels Pirineus Catalans) representa per aquest projecte 

una oportunitat real de desenvolupament i de cooperació. 

La vocació comuna de preservació de patrimoni natural 

d’aquests establiments associada a l’àmplia distribució so-

bre la vessant francesa de la cadena dels espais favorables 

que representen (33% de la superfície del massís en el cos-

tat francès) constitueix, en efecte, un quadre psíquic i ad-

ministratiu particularment adaptat per iniciar i desenvolupar 

les accions comunes a favor del retorn de la cabra salvatge 

dins un projecte ampliat al conjunt dels Pirineus. 

Aquest document consta de tres parts: 

• Es presenta l’estat dels llocs, les informacions sobre la 

biologia de la cabra salvatge, els diferents aspectes de 

la problemàtica presentada pel projecte de la seva rein-

troducció a la vessant nord dels Pirineus i els mitjans de 

protecció de l’espècie. 

• S’exposen les apostes d’aquesta conservació i l’estra-

tègia considerada a llarg termini.

• Es tracten els objectius específics i es presenten les 

principals accions generals per dur-se a terme a curt i 

mitjà termini a l’escala dels Pirineus. 

Aquest document és el pivot previ a la posada en marxa 

de diferents projectes de reintroducció; projectes realitzats 

individualment per un parc (Parc nacional o Parc natural 

regional). Així doncs, cada portador de projecte haurà de 

declinar-se per cada una de les operacions, les accions que 

li seran pròpies en l’àmbit del seu territori, així com les esti-

macions i fonts de finançament. 

Més endavant aquest document cita una col·laboració de 

diferents administracions o associacions encarregades 



Cinegeticat 9

Exemplar de cabra salvatge durant el projecte de reintroducció d’aquesta espècie.

de la gestió de l’espai muntanyenc pirenaic francès 

amb l’objectiu de dur a terme una estratègia per a la 

repoblació global dels Pirineus i amb objectius d’en-

coratjar els veïns transfronterers (Pirineu espanyol i el 

principat d’Andorra) a participar en aquest projecte. 

En el projecte francès es remarca que el pla de rein-

troducció d’aquesta espècie és: un acte de reparació 

dels danys provocats per l’home al patrimoni natural.

La reintroducció consistirà en dues fases: la primera 

fase, marcada entre els anys 2013 i 2015,en què 

s’alliberaran 40 exemplars provinents de Gredos 

i Maestrazgo a dues localitzacions franceses; Pic 

Long i Ardiden (dos parcs naturals). Es tracta, doncs, 

de 10 femelles de quatre a sis anys, 5 mascles de tres 

a quatre anys i 5 mascles més d’entre set i vuit anys. 

De l’any 2016 al 2019 s’alliberaran 5 exemplars a cada 

territori anteriorment citat. Finalment, la segona fase, 

d’entre 10 i 15 anys, consistirà a ampliar l’esforç de 

la població on sigui necessari. 

Es preveu una reintroducció ràpida d’aquesta espècie 

ja que el seu habitat, la genètica i la facilitat de repro-

ducció de l’espècie són punts a favor. 

Amb aquest fet, es pot assegurar que el país perd el 

monopoli de poder oferir l’exclusivitat a caçadors in-

ternacionals la caça d’una espècie que fins ara era 

única a la Península ibèrica. També s’ha de tenir en compte 

que amb aquesta reintroducció s’augmenta el nombre de 

competidors ja sigui d’hàbitat o d’alimentació als Pirineus, 

on l’Isard podria sortir malparat 

Adaptació del francès al català: MARIOLA RAFART

Fonts i fotos: Document “Plan de Restauration de Bouquetin (Ca-

pra pirenaica) dans les Pyrénées Françaises 2012-2020”

FONT: 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/12/26/actualidad/1356560651_304250.html
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caça news

Campió d’Espanya 
de caça de becades

Tenim la gran sort de 

comptar amb nosaltres 

amb el primer caçador 

català que guanya un 

campionat estatal de 

caça de becada, en Jordi 

Morató. En el campionat 

es van presentar 34 par-

ticipants.

Tal com vàrem dir a la re-

vista anterior (gener), Mo-

rató va guanyar el XXIV 

Campionat d’Espanya de 

Caça de Becades el passat 13 de desembre a Almarza de 

Cameros (la Rioja), a la finca Ribavellosa, juntament amb el 

seu excepcional gos Piua. 

Abans de començar el campionat quines eren les teves 

impressions? Què es parlava de la zona on es faria el 

campionat? Hi havia una bona densitat de becades?

La primera impressió va ser que seria un lloc difícil de caçar 

per la vegetació, ja que la meitat del “coto” era alzinar. La gent 

en general comentava que era un any de poques becades. 

Quin era el reglament de la prova?

- Quota de quatre becades perquè aquesta és la quota de la 

Rioja. / - Deu trets en total. / - Sis hores de competició.

Quin jutge et va tocar?

Antoni Fontclara Martínez, de la comunitat de Balears (Ma-

llorca). Vaig tenir la sort que el jutge caminava i corria com 

jo. Si et toca un jutge que no està en forma pot suposar un 

desavantatge considerable.

Un cop donat el tret de 

sortida, cap on vas de-

cidir sortir i per què?

Decideixo anar a una 

zona de roures perquè 

si hi trobava les becades 

el tret era més fàcil; en 

aquest lloc vaig matar la primera. Com que en aquell indret 

vaig veure que hi havia altres concursants vaig decidir anar 

en un lloc on hi havien alzines, que tot i que el tret és molt 

més complicat (ja que les alzines són molt més baixes), no 

hi havia tanta gent i precisament allà és on vaig poder abatre 

les altres 3 becades.

Quan decideixes tornar 

cap a control i per què?

En matar la quarta becada 

ja tenia la quota feta, per 

aquest motiu decideixo 

anar cap al control. Era per 

allà les dotze del migdia i 

tampoc no havia sentit gaires trets.

Que sents en assabentar-te que has estat el guanyador?

Al començament no t’ho acabes de creure, llavors sents mol-

ta alegria, un munt d’imatges pel meu cap. Bufff! És molt 

difícil de descriure.

Com vius l’entrega de 

premis?

Amb nerviosisme, ja que 

això de ser el protagonista i 

que tothom estigui pendent 

de tu et fa sentir molt incò-

mode.

Has tingut bona relació amb la resta de participants? 

Sí, hi ha un ambient de competició. Ens respectem.

Com has viscut aquests dies després d’haver aconseguit 

la victòria?

Com sempre, he continuat la meva vida normal.

L’any vinent se celebrarà el Campionat d’Espanya a Ca-

talunya. Et fa il·lusió? 

Sempre fa molta il·lusió fer el campionat a casa.

Com et prepares de cara l’any vinent per defensar el títol?

Continuant caçant. El fet d’haver guanyat el campionat no 

canvia res. No faré res que no hagi fet sempre. Si el torno a 

guanyar bé i sinó també, no hem preocupa.

No em vull acomiadar de l’entrevista sense abans agrair el su-

port de la Judit, la meva dona per la paciència que té. Agraï-

ment també a l’Antoni Fontclara, que va ser un molt bon jutge 

i en Miquel Munmany (jutge que acompanya en Jordi) per ha-

ver-me acompanyat en aquesta aventura. I un record per en 

Pere Verdaguer, un exemple com a company, caçador i amic.

ENHORABONA PEL CAMPIONAT. ELS CAÇADORS CA-

TALANS ESTEM ORGULLOSOS!

Dani Camacho

Entrevista a: 
Jordi Morató Balmes 43 anys, Folgueroles

En properes edicions farem un seguiment a diversos 

“becaders” de Catalunya que han participat alguna 

vegada al campionat d’Espanya de caça de becada.



Cinegeticat 11



12 Cinegeticat

C
aç

a 
n
ew

s 
a 

fo
n
s

Fa uns dies ens informaven de la irrupció de la sarna sar-

còptica a la Reserva Nacional de Caça dels Ports de Torto-

sa-Beseit (ara inclosa dins el Parc Natural dels Ports), que 

afecta un nombre indeterminat d’exemplars de cabra sal-

vatge (Capra pyrenaica hispanica). De fet, feia unes setma-

nes que corria la brama d’aquest succés entre el col·lectiu 

de caçadors, Guardes, Agents Rurals i altres professionals 

del ram. Els primers rumors provenien de les àrees privades 

de caça perifèriques a la Reserva, tant de la zona de Terol 

com de la de Castelló. Ara, malauradament ja tenim aquesta 

nefasta plaga a la Reserva dels Ports i a Catalunya.

www.diaridetarragona.com/ebre/36503/un-brot-de-

sarna-amenaca-la-valuosa-poblacio-de-cabra-salvat-

ge-als-ports

El primer que ens va venir al cap van ser dues preguntes: 

primera, com por ser què, coneixent l’existència d’aquest 

fet, no es van prendre les mesures adients per a evitar l’en-

trada de la malaltia a la Reserva? I, segona, què pensen fer 

ara els responsables de la zona i del Govern per a aturar, 

aïllar i gestionar aquesta plaga?

Es va actuar tard i malament. I ara el contagi de les cabres 

dels Ports és imminent i no hi haurà qui l’aturi. 

Tant complicat era localitzar i abatre els animals afectats? Ho 

dubtem i, a més, estiem ben segurs que els professionals de 

la zona sabien perfectament com fer-ho. Tanmateix, no ens 

costa endevinar l’opinió de molta gent implicada: ui, no! No 

podem matar cabres si no sabem segur que estan afecta-

des...

Si els gestors i responsables consideren que és massa difícil 

detectar els exemplars malalts, creiem que, davant la possi-

ble tragèdia d’una epidèmia a gran escala, era assenyat eli-

minar els animals “aparentment” afectats i així evitar el con-

tagi i la propagació de la malaltia. Però, és clar, estem parlant 

de matar cabres dins una àrea protegida. I això és pecat. 

Tot plegat ens recorda la trista història del Bucardo del Pi-

rineu.  

www.rtve.es/noticias/20110728/bucardo-cabra-extin-

guida-hombre/450724.shtml

h t t p : / / e l p a i s . c o m / d i a r i o / 2 0 0 0 / 01 / 17 / s o c i e -

dad/948063608_850215.html

Bé, ja anirem veient com es desenvolupen els esdeveni-

ments. No parlarem en aquest article ni de les malalties dels 

ungulats cinegètics, ni dels responsables, ni dels culpables. 

El motiu, aquesta vegada, és fer un raonament en relació a 

la visió que té bona part de la societat quan ens referim al 

medi natural, la fauna i la caça.

És angoixant ser testimoni d’errors imperdonables per cul-

pa de la manca de criteri dels responsables i dels ciuta-

dans, en referència al tracte que cal donar al nostre entorn 

i a les criatures que el poblen. La tendència socialment tant 

La vida salvatge no és un 
conte de fades

BAIXEU DEL NÚVOL!

a fons
REDACCIÓ / Fotos: Daniel Olivera

Vedell mort per gossos assilvestrats.

Cabrit de cabirol mort per un depredador.
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estesa d’atorgar conductes humanes 

als animals, tant si són salvatges com 

no, ha estat la causa de moltes negli-

gències irreparables que han afectat la 

fauna i els hàbitats.

D’exemples n’hi ha moltíssims, molts 

d’ells deplorables i incomprensible-

ment acceptats:

És vergonyós veure com l’excés de 

protecció de la fauna ha convertit 

molts animals de Parcs i zones prote-

gides en una caricatura ridícula d’allò 

que hauria de ser una espècie salvat-

ge. No podem concebre que cérvols, 

daines i isards esdevinguin dòcils 

com el bestiar domèstic. Les limitaci-

ons excessives de la caça en la gestió 

de les poblacions estan provocant una 

sobreabundància que afecta el territori 

i les mateixes espècies cinegètiques.

Hi ha qui troba d’allò més graciós i 

maco que els porcs senglars voltin 

pels carrers de viles i ciutats, a la cer-

ca de qualsevol cosa per alimentar-se, 

com si fossin rates i alhora perdent 

tota l’essència de fera salvatge que els 

caracteritza. Però la mateixa societat 

fa impossible actuar d’una manera 

correcta i implacable contra aquesta 

plaga. És pràcticament impossible que 

l’Administració actuï conseqüentment 

sense patir les protestes i queixes per 

part dels col·lectius proteccionistes 

urbans.

Tots hem vist escamots de corbs ma-

rins delmant les truites i altres espè-

cies piscícoles autòctones durant 

l’hivern. Qui ho atura això?... Que no 

li passi a ningú pel cap de disparar 

contra aquests ocells! Abans d’abatre 

un corb marí hi ha qui prefereix que 

desapareguin les nostres preuades i 

escasses truites.

Sabem que hi ha milers de gats que 

depreden sobre perdius, conills i tota 

mena d’ocells, molts d’ells protegits 

per la llei. Però que a ningú no se li 

acudeixi de tocar cap d’aquests ani-

malons domèstics, tant bufons!

Quantes vegades hem vist gossos as-

silvestrats empaitant cabirols i matant 

els cabrits, caçant conills o qualsevol 

altra espècie cinegètica o protegida. 

Sovint hi ha nous casos d’atacs de 

gossos a granges i explotacions rama-

deres, amb el mal que això suposa per 

al pagès. I tot el que pot fer l’Adminis-

tració és capturar els exemplars culpa-

bles en viu per dur-los a una gossera. 

Tots sabem què passa quan els Agents 

Rurals actuen directament i maten els 

gossos a trets. Es desferma tota la ca-

valleria ecologista i l’allau de crítiques i 

d’insults és demolidor.

En fi, tots coneixem i hem sentit aques-

ta mena d’incidents i molts altres de 

semblants. Conductes equivocades 

que han esdevingut errors en molts 

casos irreparables. Això sí, prohibim la 

caça! Els animals han de viure lliures, 

sense que ningú els tregui la vida. Ca-

çadors assassins! Deixeu els anima-

lons que es reprodueixin i campin per 

tots els boscos, muntanyes i pobles 

del país. És patètic.

Cal fer molta pedagogia, començant 

pels nens de les escoles. Cal que hom 

entengui que els ecosistemes depenen 

d’una gestió intel·ligent, sense ingènu-

es teories pusil·lànimes que tracten la 

fauna com en un conte de Disney. Hem 

d’aprendre que la vida salvatge no té 

sentiments, que la llei de la natura és 

implacable i s’ha de gestionar sense 

vacil·lacions, d’altra manera se’ns es-

caparà tot de les mans i ens quedarem 

sense res, i al final ens lamentarem de 

no haver actuat a temps 

La millor manera de combatre plagues, malalties i espècies amb risc de superpoblació... és la CAÇA!
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A l’empresa conillsdebosc.com 

ens dediquem a la cria de conills de 

bosc per a la repoblació d’àrees de caça. 

Portem més de 15 anys intentant acon-

seguir els millors conills per assegurar 

l’èxit en les repoblacions. La granja Mas 

El Corral és al municipi de Centelles 

(Osona), dalt de la cinglera del Morro de 

porc, per això si el que volem és un co-

nill salvatge, el primer pas és que aquest 

neixi a la natura.

Actualment la repoblació de conills als 

vedats de caça al nostre territori és 

molt habitual. Si bé és cert que en cer-

tes zones estan considerats una plaga, 

en moltes d’altres ja fa uns anys que ha 

desaparegut la població habitual que hi 

havia hagut temps enrere.

Hi ha diverses causes que han contribuït a 

aquesta despoblació de conills: depreda-

dors, l’ús de productes químics als marges, 

desaparició d’aquests... però la més usual 

és per malalties pròpies de l’espècie, com 

ara la mixomatosi i la malaltia hemorràgica 

del conill. Un dels motius que ha contribuït 

a la proliferació d’aquestes infeccions és la 

repoblació que s’ha fet amb conills provi-

nents d’altres punts d’Espanya, ja que 

aquests conills no són immunes a les 

branques víriques que tenim aquí, ni 

els d’aquí estan preparats per a les 

branques víriques que porten els 

forans. A part de la gran mor-

taldat que ha causat aquesta 

barreja, en les zones on 

ha aguantat la introducció de la subespè-

cie Cuniculus cuniculus (que cria més que 

el nostre autòcton) ha comportat una so-

brepoblació, amb el conseqüent dany a les 

collites, que tots coneixem i que ha acabat 

derivant en prohibicions de repoblació in-

discriminades que han afectat els vedats 

on no hi havia conills.

S’ha comprovat que introduir espècies que 

no són les autòctones és un problema.

Deixant de banda la procedència geogrà-

fica dels conills que s’introdueixin, aquests 

poden tenir dos orígens: les granges cine-

gètiques o bé les captures directes en llocs 

amb sobrepoblació. En els dos casos ens 

hem fixat en els avantatges i inconveni-

ents que presenten.

Els provinents de granges els principals 

avantatges que tenen són el control sanitari 

i l’alta disponibilitat/producció. Els inconve-

nients són que sovint per obtenir aquesta 

gran producció s’hibrida la raça amb un 

cert percentatge de conill domèstic, que 

es cria en 

naus 

aïllades de l’exterior, és a dir, en un medi 

totalment diferent del que es trobaran al 

bosc, tant per l’espai físic (petites gàbies) 

com pel que fa a l’alimentació. Això fa que 

els costi adaptar-se quan s’avien. El més 

normal és que només hagin menjat pinso, 

hagin estat sempre a la mateixa temperatu-

ra i no vegin motiu per haver-se d’amagar ni 

córrer. No se saben espavilar. En definitiva, 

el canvi brusc que els suposa estar en lli-

bertat fa que siguin presa fàcil per als 

depredadors.

Els conills capturats, 

l’únic avantatge que 

tenen és que són sal-

vatges, però no te-

nen cap control de 

malalties ni 

dispo-

conillsdebosc
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sen d’aigua ni menjar mentre es capturen tots els exem-

plars, ja que una comanda de centenars de conills és im-

possible d’aconseguir-la en un sol dia. També, com que no 

estan acostumats a les gàbies, pateixen moltíssim estrès 

en el maneig i en el transport, i quan s’engeguen poden 

estar massa atordits, a més del que hem comentat abans 

dels problemes de barrejar espècies de diferent procedèn-

cia.

A l’empresa conillsdebosc.com hem valorat totes aques-

tes característiques de les formes de repoblació per tal de 

millorar la cria i l´adaptació al medi dels nostres animals; 

tenim els controls sanitaris com qualsevol granja però hi 

ha diverses diferències si ens comparem amb una granja 

convencional: 

- Disposem de diversos tancats al mig del bosc 

que imiten perfectament el medi que trobaran els co-

nills després, això és bàsic per reforçar el seu instint 

de buscar amagatall i menjar. Sobretot a la primavera, 

els tancats tenen molta herba natural, fet que assegura 

una ràpida adaptació dels conills a la natura.

- Totes les nostres estructures són a l´aire lliure, amb 

molta calor a l´estiu i molt fred a l´hivern. El conill se-

gueix el cicle natural i concentra les seves cries a la 

primavera.

- L´alimentació principal és alfals, la civada i altres 

plantes. El compost que mengen les mares i els petits 

els hi suprimim les últimes setmanes i sobretot en els 

tancats.

- Criem un conill salvatge, sense hibridació. La raça 

és l’autòctona de la nostra terra, el Oryctolagus cunicu-

lus. Es caracteritza per tenir l’orella curta, el cos arro-

donit i tot ell molt més petit que el Cuniculus cuniculus 

que causa plagues. No entrem conills de fora.

- Neixen en gàbies i cada gàbia disposa d’amagatall.

- Munta natural, sense vacunació ni hormones inne-

cessàries, per tant obtenim menys producció però més 

qualitat. 

- Els reproductors tenen una gran resistència a les 

malalties i són fèrtils més de 6 anys.

MAS EL CORRAL DE LA ROVIRA

660 501 267 / 669 050 842
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al salut animal

Diferenciar entre garrins (també anomenats virats o raions), verme-

llots (anomenats nodriços) i adults de senglar tots ho sabem fer; 

però determinar l’edat d’un senglar de manera més precisa és pos-

sible i pot donar una informació molt valuosa de cara a la gestió. 

Per exemple, l’edat a la qual comencen a reproduir-se les femelles 

és clau per a elaborar un bon pla cinegètic; la mida dels ullals dels 

mascles a una determinada edat pot ser indicativa de la qualitat 

de l’hàbitat; i les malalties poden afectar de diferent manera cada 

classe d’edat. I és que l’edat està molt relacionada amb diversos 

processos biològics del senglar.

Des de fa dècades assistim a un augment de les poblacions de 

senglar que es manté tot i l’augment sostingut de les captures. I 

si no som capaços de contrarestar aquesta tendència, és qüestió 

de temps que la capacitat reguladora dels caçadors es vegi supe-

rada i els conflictes generats pel senglar es disparin, com ja està 

passant en algunes contrades. Per aquesta raó, és encara més im-

portant millorar la informació que obtenim dels senglars caçats per 

generar coneixements que es tradueixin en una gestió més eficaç i 

personalitzada a cada escenari.

Existeixen mètodes per determinar l’edat dels senglars que han 

estat validats de forma científica, amb senglars d’edat coneguda 

marcats des de petits, ja sigui en captivitat o bé de vida lliure. Però 

abans de parlar d’aquests mètodes, és imprescindible descartar 

alguns mites. Els que subscrivim aquest article treballem en dife-

rents àmbits que es relacionen amb la gestió de la fauna i tenim 

la sort de col·laborar de manera més o menys continuada amb 

vosaltres, els caçadors, de qui sempre aprenem coses. Quan us 

ho demanem, també ens ajudeu a aconseguir mostres que poden 

servir per saber la dieta dels senglars, com i quan crien, per bus-

car malalties o per fer anàlisis genètics. Però aquest contacte amb 

vosaltres també ens ha permès detectar algunes creences no con-

trastades en relació a la determinació de l’edat del senglar, potser 

transmeses de generació en generació o pel boca a boca, i l’origen 

de les quals és difícil de determinar. De fet, hem tingut l’oportu-

nitat de comparar l’edat que ens dieu a partir d’algun d’aquests 

mètodes basats en creences amb altres tècniques validades cien-

tíficament i hem comprovat que poden induir a errors importants a 

l’hora de posar edat a un senglar.

Parlem d’alguns dels mètodes que hauríem de començar a dester-

rar: en primer lloc, tots aquells basats en mesures corporals, com 

ara la grandària o el pes dels senglars, no són vàlids ja que estan 

molt condicionats per la disponibilitat i la qualitat de l’aliment, la 

genètica i/o fins i tot malalties que poden patir sense demostrar 

símptomes evidents però sí un retard del creixement. Nosaltres 

mateixos hem pogut veure senglars de la mateixa edat amb una 

diferència de pes del doble l’un respecte a l’altre. Un altre fals indi-

cador de l’edat és aquell que consisteix a comptar les puntes d’un 

pèl arrencat del senglar. Les puntes dels pèls no s’obren o es divi-

deixen en funció de l’edat sinó per l’efecte de factors ambientals, 

com ara la temperatura i la sequedat, així com per la brutícia i el 

fregament. Per comprovar que aquest mètode no és vàlid, podeu 

provar d’arrencar pèls de senglars molt joves i veureu que en tro-

bareu amb diverses puntes en garrins o vermellots.

Si fins ara us hem parlat de mètodes que es basen en creences, 

tot seguit us n’expliquem uns altres que tenen una bona base ci-

entífica i que permeten conèixer l’edat d’un senglar de manera fi-

able amb més o menys precisió: un mètode es basa en el pes 

del cristal·lí de l’ull (Sweeney, Provost, i Sweeney, 1970), que s’ha 

DETERMINACIÓ DE L’EDAT DEL SENGLAR

“Descartem els mites ja 
que s’ha comprovat que els 
resultats per a determinar 
l’edat del senglar mitjançant 
mètodes basats en creences 
han donat resultats molt 
diferents dels realitzats amb 
tècniques científiques”
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Incisives (I): la I1 també 

canviada, només queda la i2 
de llet. 
Canina (C): canviada, la de la 
imatge correspon a una femella.
Premolars (P): totes canvia-

des, amb perfils aguts i tallants; 
la P4 ja no té forma de molar. En 
aquesta imatge falta la P2 del 
cantó esquerre.
Molars (M): M1 i M2 emergi-
des.

Figura 3

d’extreure immediatament després de la 

mort de l’animal (quasi inviable en condici-

ons de camp); un altre consisteix a preparar 

una dent al laboratori, fer un tall transversal, 

tenyir-la i comptar les capes de creixement 

de teixit ossi, similars als anells que es ve-

uen al tronc d’un arbre tallat (Morris, 1972) 

(no serviria per animals molt joves i, a més, 

s’ha vist que als senglars d’algunes zones 

no se’ls veuen bé els anells, probablement 

a causa a l’alimentació). Altres mètodes 

comparen la mida de la base de la dent 

canina (o ullal) amb la mida de la zona de 

desgast de la mateixa dent, en els mascles, 

mentre que en les femelles es fa igual però 

amb la primera o segona incisiva (Brandt, 

1965). Encara una altra tècnica es basa en 

arrencar una dent incisiva per tal de poder 

Incisives (i):  la I3 canviada, 
més gruixuda i plana que la 
de llet; i1 i i2 encara de llet. En 
aquesta imatge s’observa que 
la i1 dreta ja ha caigut i està 
creixent la definitiva.
Canina (C): canviada, més 
gruixuda i ampla que la de llet.
Premolars (p): totes de llet;  la 
p4 encara té forma de molar. 
Molars (M): M2 present.

Figura 2

Incisives (i): totes tres pre-
sents, llargues i primes.
Canina (c):  petita i prima.
Premolars (p):  totes presents; 
P1 no es canvia, quan surt 
ja és definitiva, però en molts 
senglars no surt mai;  la quarta 
premolar (p4) té forma de molar.
Molars (M): només tenen la 
primera molar (M1), que ja 
és la definitiva (les molars no es 
canvien).

Figura 1
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comparar l’amplada de l’arrel amb la de la cavitat que va per dins 

de la dent (Sáez-Royuela, Gomariz, i Tellería, 1989). I un altre mèto-

de, més complicat, requereix utilitzar el crani sencer per mirar la po-

sició de l’arc zigomàtic respecte al tercer molar (Habermehl, 1961).

A aquestes alçades pensareu que tot això és molt interessant però 

difícilment aplicable de forma rutinària, i no us falta raó. Afortuna-

dament, però, disposem d’un altre mètode fiable i bastant precís, 

fàcilment aplicable en condicions de camp al final de les caceres, 

Incisives (I): totes canviades, 
arcada regular. 
Canina (C): canviada. 
Premolars (P): totes canviades.
Molars (M): comença a sortir M3. 

Figura 4-mascle

Incisives (I): totes canviades. 
Canina (C): canviada; la de la 
imatge correspon a una femella.
Premolars (P): totes canviades.
Molars (M): ja han sortit dues 

terceres parts de M3. 

Figura 5-femella

Incisives (I): totes canviades. 
Canina (C): canviada.
Premolars (P): totes canviades.
Molars (M): M3 completament 

emergida (ja té les tres cúspides).

Figura 6-mascle

salut animal: DETERMINACIÓ DE L’EDAT DEL SENGLAR
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i és el que us proposem fer servir. Per utilit-

zar-lo, haureu de fixar-vos en les dents del 

senglar i d’aquesta manera podrem distingir 

fins a vuit rangs d’edat: sis mesos, un any, 

un any i mig, dos anys, entre dos i tres anys, 

de quatre a cinc anys, de sis a set anys i de 

vuit a deu anys. Tot seguit us ho expliquem.

Determinació de l’edat del sen-

glar a partir de l’erupció de la 

dentició (fins als tres anys)

Aquest mètode es basa en el patró d’erup-

ció i substitució de les peces dentals de la 

Desgast en totes les molars, 

sobretot en M1, on quasi no 

s’aprecien les cúspides.

Figura 7

M1 i M2 gairebé planes, 

només M3 conserva indicis 

de les cúspides.

Figura 8

Totes les molars estan 

aplanades pel desgast.

Figura 9

“Mirar quantes dents 
i quants queixals té el 
senglar és un mètode 
fàcil i fiable per 
determinar-ne l’edat”
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mandíbula (Matschke, 1967). Dit d’altra manera, es basa en mi-

rar quantes dents i queixals els han sortit, i si són de llet o ja les 

han canviat i són les definitives. És bastant senzill d’utilitzar un cop 

s’aprèn a diferenciar les dents de llet de les definitives i s’adquireix 

una mica de pràctica.

A les figures 1 i 6 podeu veure una mandíbula amb totes les dents 

de llet i una altra amb la dentició definitiva, respectivament. Les 

dents incisives i les canines (ullals) de llet són més primes i allarga-

des que les definitives. Les incisives definitives formen una línia en 

forma d’arc regular si les mirem des de dalt, mentre que durant el 

procés de substitució de les de llet per les definitives formen com 

esglaons. La quarta dent premolar de llet (p4) té tres cúspides i as-

pecte de molar, mentre que la definitiva (P4) ja té el perfil triangular 

típic de les altres premolars. La primera premolar (P1) només està 

present a la dentició definitiva (no n’hi ha de llet) i sovint no arriba a 

sortir o està present només en un costat i no en l’altre. Quan hi és, 

apareix com una dent separada de les altres, entre les canines i la 

resta de premolars.

Un cop aprenguem a distingir aquestes particularitats, podrem de-

terminar l’edat dels senglars només observant quines dents estan 

presents a la seva mandíbula, ja que sabem a quina edat cau ca-

dascuna de les dents de llet i surt la definitiva.

Als sis mesos surt la primera dent molar (M1) (Fig. 1). La resta de 

dents són totes de llet, exceptuant la primera premolar (P1), en el 

cas que hagi sortit.

Quan els senglars arriben a un any d’edat, ja han canviat la terce-

ra incisiva de llet (i3) per la definitiva (I3), la canina de llet (c) per 

la definitiva (C) i ha aparegut la segona dent molar (M2) (Fig. 2). 

Aquests tres canvis son seqüencials en el temps, per la qual cosa 

si els veiem tots tres voldrà dir que el senglar té un any, mentre que 

si en veiem només un o dos voldrà dir que el senglar té més de sis 

mesos i menys d’un any.

En arribar a un any i mig, s’ha produït la substitució de les premo-

lars de llet (p3, p3 i p4) per les definitives (P2, P3 i P4). Apreciarem 

fàcilment aquest canvi gràcies a la quarta premolar (recordem que 

P4 és fàcilment distingible de p4) (Fig. 3).

Mig any més tard, als dos anys, s’ha canviat la segona incisiva 

de llet (i2) per la definitiva (I2), cosa que fa que el contorn de l’arc 

que formen les primeres i segones incisives sigui regular. La tercera 

molar (M3) encara no la veiem o potser observem que tot just co-

mença a sortir (Fig. 4).

Entre els dos i els tres anys, la tercera molar (M3) està en fase de 

creixement. Aquesta molar és molt gran i té en total tres cúspides; 

durant aquesta etapa podrem veure’n una, dues o fins i tot una 

mica de la tercera. A la Figura 5 s’aprecien dues cúspides d’aques-

ta tercera molar.

En arribar als 3 anys, la tercera molar (M3) ha sortit per complet, és 

a dir, té les tres cúspides fora de la geniva. En aquest punt, a més, 

començarem a veure una mica de desgast a la primera molar (M1) 

(Fig. 6).

Determinació de l’edat per desgast dentari (a par-

tir de 3 anys)

A partir dels 3 anys, la determinació de l’edat ja es torna molt més 

imprecisa. Totes les dents ja són les definitives i ens hem de fixar 

en el desgast de les molars o queixals (Potel, 1979). És clar que 

les dents es desgasten més o menys segons el que mengen; per 

exemple, hem pogut apreciar com els animals de muntanya, que 

mengen més aglans i arrels, desgasten més que els animals que 

viuen a les planes i que s’alimenten sobretot dels conreus. Per 

tant, preneu aquestes indicacions com a orientatives.

Un senglar amb 4 o 5 anys presenta desgast a totes les molars, 

però sobretot en la primera (M1), on quasi no s’aprecien les cús-

pides (Fig. 7).

Dels 6 als 7 anys només la tercera molar (M3) conserva indicis de 

les cúspides, mentre que la primera i la segona molar (M1 i M2) 

són pràcticament planes (Fig. 8).

Entre 8 i 10 anys inclús la tercera molar (M3) està aplanada pel 

desgast (Fig. 9). Probablement hagin perdut o s’hagi trencat algu-

na peça dentària 

Text: Raquel Castillo1, Carme Rosell2,3, Gregorio Mentaberre1, Fer-

ran Navàs3, Marc Fernández-Bou3, Emmanuel Serrano1,4 i Santia-

go Lavín1.

Imatges: Òscar Aldama3, Joana Colomer3 i Carme Rosell3.
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MARIOLA RAFART / Graduada en Ciències i 

Tecnologies de l’Edificació (Arquitectura Tècnica). 

Amb una visió juvenil i des d’una altra perspectiva a l’ha-

bitual, tractarà temes de caça vinculats amb l’actualitat, 

en aspectes relacionats amb el món del gos, la compe-

tició... i opinarà o donarà consells des de la seva expe-

riència..

P
el

 c
or

ri
ol

“El cor comença a bategar amb més força, les pulsacions 

s’acceleren, el que feia uns instants era un gran silenci 

s’ha convertit en una espècie de soroll de tambor que 

ressona dins el cos i el cap… de lluny aquells glapits dels 

gossos, cada vegada més propers… i per uns instants 

sembla que notem el batec del cor als extrems dels dits 

que subjecten l’arma... sols existeix aquella percussió i 

concentració per a la caça.”

QUI DE VOSALTRES NO HA VISCUT UNA SITUACIÓ COM 

LA QUE ACABO DE DESCRIURE? 

A vegades aquesta sensació culmina amb l’arribada de la 

presa que estem esperant, i podem tirar o no, o senzillament 

sentim com una parada més llunyana ha pogut abatre-la. 

Estic segura que tots els que som caçadors en algun moment 

o altre de les nostres jornades de cacera hem pogut viure 

uns instants semblants. Instants en què totes les possibles 

preocupacions quotidianes, família, feina, diners, amics... 

s’obliden i sols dins nostre hi ha espai per aquesta gran afició. 

Doncs amics, aquestes estones de desconnexió les podríem 

comparar i relacionar amb aspectes que estudia el sistema 

xinès anomenat fengshui. 

A molts de vosaltres aquest nom no us sonarà de res i a d’al-

tres us semblarà una cosa estranya o fora de lloc quan trac-

tem temes de cacera; doncs bé, originàriament era una forma 

de geomància, de coneixement que estudiava els canvis que 

s’ocasionen en la natura, el clima i els astres. El qi (energia), qi 

gong segons la transcripció de la denominació xinesa, viatja 

i es dispersa amb el vent però es reté en presència d’aigua; 

es tracta per tant de l’art de canalitzar i conservar el qi. Es diu 

que depenent de l’orientació dels edificis, del mobiliari de la 

casa o segons els corrents d’aigües subterrànies, la boira... 

es dissipen uns tipus d’energies o altres en les persones. És 

a dir que gràcies a les coses que ens envolten, les que tenim 

més properes a nosaltres ens poden proporcionar unes ener-

gies més favorables. Els experts en aquesta ciència diuen 

que si ets capaç d’apreciar i detectar instintivament que certs 

llocs o espais són favorables per al desenvolupament positiu 

de les coses, estàs captant, doncs, certs principis sobre l’art 

del fengshui. 

Podríem afirmar que la cacera, a la gran majoria dels que lle-

giu aquest article, també us proporciona energies favorables, 

moments de desconnexió, sensacions que a vegades sols 

ens les aporten les nostres aficions. 

Moments que som capaços de percebre que ens sentim a 

gust, que les energies que ens envolten, doncs, són positives. 

Estem, per tant, entenen els principis del fengshui. 

Es diu que l’aigua és una font d’energia molt positiva (chi) 

per a les persones, ja que contribueix a l’equilibri de les càr-

regues iòniques de l’aire, les quals influeixen en el nostre es-

tat anímic. Cal, però, tenir en compte que amb la ciència del 

fengshui també tenen especial importància l’orientació dels 

elements segons els punts cardinals. És a dir, que per molt 

LA CAÇA 
I EL FENGSHUI

pel corriol
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que l’aigua sigui energia positiva si no 

està ben orientada, pot no ser del tot 

eficient!

Alguns de vosaltres és per això que 

segurament haureu pogut notar que si 

mai heu estat de parada prop d’un llac, 

un pantà o senzillament un riu o rierol, 

la sensació de benestar ha estat major 

que quan heu estat en una zona bosco-

sa sense presència d’aigua.  

El fengshui intenta trobar l’equilibri i 

aportar bones vibracions a tot allò que 

fem; qui ens negarà que la caça no és 

un punt a favor de l’equilibri? Per exem-

ple, de la piràmide de la naturalesa. Els 

caçadors ajudem a regular la sobrepo-

blació de certes espècies i també llui-

tem per aconseguir que espècies en 

perill d’extinció tornin a ser presents 

en els nostres territoris (un bon exem-

ple, són les repoblacions que es fan a 

moltes societats de caçadors per a re-

introduir espècies que s’han anat per-

dent en els darrers anys, ja sigui per la 

mala gestió que s’ha portat a terme, per 

productes agrícoles que afecten molt a 

petites espècies o per altres motius). 

La caça per a molts de nosaltres no no-

més és anar a matar i fer-nos fotos per 

després penjar al facebook o enviar als 

companys dels grups de caçadors del 

what’s, és anar a lluitar, treballar i sacri-

ficar-se perquè les societats de caça-

dors estiguin ben gestionades, hi hagi 

bona qualitat i quantitat d’espècies ci-

negètiques i sobretot també per acon-

seguir un equilibri dins la naturalesa. 

No ens ha de fer enrere ni respecte dir 

que som caçadors, en certes situa-

cions que ens podem trobar a la vida 

quotidiana, com ara que un jove digui a 

l’escola que és caçador i que els caps 

de setmana surt al bosc amb escopeta 

i no amb un cistell o amb una moto... ja 

que si apliquem el terme conegut com 

a yin yang dins el fengshui, ens adona-

rem que a la vida, la societat... sempre 

hi ha d’haver pols oposats. 

Ying yang són dos tipus d’energies, la 

passiva i l’activa. Cap cosa a la vida 

és absolutament o ying o yang; no són 

forces oposades que s’enfronten les 

unes amb les altres. Es tracten, doncs, 

d’oposats complementaris tan interre-

lacionats que l’existència d’un precisa 

de l’existència de l’altre, i del seu equi-

libri depèn l’harmonia dels fenòmens, 

del benestar, la fortuna... De la unió 

d’aquests dos pols oposats, sorgeix 

l’equilibri i el balanç. 

Així doncs, es necessiten persones ca-

çadores i persones que no entenguin de 

la caça per complementar la societat.

M’agradaria, abans d’acabar, dei-

xar-vos amb un record d’un any enrere 

que us demostrarà tot el que us acabo 

d’explicar. Quan encara estudiava, al-

gun dijous sortint de l’institut em troba-

va el meu pare esperant-me fora amb 

el cotxe i el remolc enganxat, amb un 

entrepà, una bossa de roba i un somriu-

re d’orella a orella. En veure’m em deia: 

“va mossa anem a caçar i així deixes 

els llibres per unes hores!”. Em can-

viava de roba i dinava en deu minuts, 

l’estona que teníem des de l’institut fins 

al bosc on s’anaven col·locant les para-

des, i quan arribava només havia d’aga-

far l’escopeta, caminar i fer de gossera, 

allò que tan m’apassionava. En aque-

lles hores de tarda no pensava ni un sol 

instant en l’institut ni en els exàmens 

que tants nervis em provocaven o les 

notes que ja haurien d’estar publicades 

dels últims exàmens... Arribava a casa 

amb les piles recarregades i amb una 

gran satisfacció dins meu; llavors tor-

nava la realitat però l’encarava d’una 

manera molt més positiva que com ho 

hagués fet hores enrere. 

Puc afirmar que, gràcies a tots aquests 

cúmuls de sensacions, jo i molts de 

vosaltres som grans aficionats a la caça 

per aquests moments que ens brinda, 

per aquesta sensació de desconnexió 

total que només ens n’adonem quan 

tornem a ser a casa i veiem que tenim la 

família que ens espera, el munt de fei-

na a fer l’endemà al despatx o aquells 

sopars amb els amics que ens estan 

esperant per quan acabi la temporada 

de caça. Només llavors valorem aquells 

instants que hem passat gaudint com 

quan érem petits de petites coses, sen-

se preocupacions ni maldecaps 
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Tots els socis rastrejadors de l’AEPES confeccionem una 

fitxa de cada sortida on es detallen aspectes d’interès, com 

ara espècie, climatologia, antiguitat del rastre, metres de 

rastreig, arma utilitzada, indicis trobats, etc.

Aquestes dades s’incorporen en un fitxer central i serveixen 

per reflectir cada any el treball realitzat i el nombre d’ani-

mals recuperats. En el següent enllaç podem observar les 

dades de la Península ibèrica (www.aepes.es).

Aquest any 2014 la delegació catalana hem treballat de va-

lent i ens hem posat al capdavant en rastrejos anuals en 

tota la Península ibèrica.

  
 
A Catalunya veiem que any rere any hi ha una progressió 

evident en el nombre d’actuacions a mesura que es van 

incorporant nous rastrejadors, tot i així el creixement no és 

directe, ja que comptem amb el doble de rastrejadors que 

l’any 2013 i els rastrejos només han augmentat un 20%.

Encara falta difusió i costum. Cal explicar que el fet de tru-

car un rastrejador perquè vagi a cercar un animal ferit no té 

cost, es tracta d’un servei gratuït i altruista. Llavors potser 

en comptes dels 71 rastrejos d’aquest any podríem parlar 

d’haver-ne fet més de 300.

Hem de destacar que el gruix dels rastrejos s’han dut a ter-

me a la província de Barcelona, que és on es concentren 

quasi tots els rastrejadors en actiu. Tot i que mereix un re-

coneixement especial la zona de Roses (Girona), coberta 

per un sol rastrejador que ha fet el 23% dels rastrejos d’en-

guany.
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Registre de rastreig 2014

JOSÉ IGNACIO CENIZO (Iñaki)

Baracaldo (Vizcaya), 1965

Caçador, arquer i rastrejador acreditat 

per AEPES 2014. 

Delegat Territorial AEPES Catalunya

Races preferides: Teckel i Sabueso Baviera

Gos actual: Turrón, Sabueso Baviera, 5 anys

Base: Castellví de Rosanes (Barcelona)

CONTACTE: catalunya@aepes.es

Mòbil i WhatsApp: 677 974 375

l’art de

Senglar recuperat.

Faltaria afegir el nombre d’animals recuperats per socis 

que tenim a les Reserves de caça, però no disposem 

de les dades ja que el Departament les té protegides.
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DADES DELS ANIMALS RECUPERATS 2014

rastrejar

Demanda c. tir(*) rastreig sense cobrament cobrats % èxit

cèrvol 1 1 1 0%

cabirol 17 17 5 12 70,58%

daina 7 7 7 100%

porc senglar 42 11 31 14 17 54%

isard 4 4 1 3 75%

totals 71 11 60 21 39 65%

(*) control de tret és la 

comprobació que un 

tret dubtós ha estat er-

rat sense tocar la peça, 

una vegada analitzat el 

lloc pel rastrejador i pel 

seu gos.

Durant l’any 2014 es van rebre 71 sol·licituds de recerca 

d’animals ferits o perduts en acció de caça, les quals van ser 

ateses per 8 rastrejadors que van utilitzar les races següents: 

Sabueso de Baviera, Teckel i Drathaar. 
Cabirol recuperat.
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RASTREJADORS AEPES DISPONIBLES 

PER A LA RECUPERACIÓ D’ANIMALS 

FERITS

Dels 39 animals recuperats, una quinzena encara estaven 

vius i es van haver de rematar.

Les armes per rematar que han utilitzat el rastrejadors han 

estat: carabines d’acció de palanca del calibre 30-30 i 44 

Magnum, escopeta semiautomàtica calibre 12/70 i esco-

peta de trombó calibre 12/70. També cal destacar que un 

Drathaar va rematar tot sol 3 daines.

Altres dades singulars han estat el rastreig d’un senglar 

atropellat, així com 3 rastrejos amb èxit d’animals caçats 

amb arc.

El 80% dels rastrejos estaven compresos en una longitud 

de 200 a 800 m, tot i que es va fer un rastreig de 2.500 m, 2 

de 3.000 m i un de 4 km.

No tenim cap conclusió respecte a l’estudi d’armes que 

provoquen més animals ferits, ja que es reben tantes sol-

licituds de rastreig d’animals ferits per fusell o per escopeta 

i tantes amb un calibre 243 Winchester com amb el calibre 

338 Lapua Magnum.

Sí que podem extreure que en les modalitats d’aguait i/o 

espera s’obté el major percentatge d’èxit de rastreig (70% 

cabirol, 75% isard). Aquest percentatge baixa fins al 54% 

en el cas del senglar, caçat majoritàriament en batuda i 

efectuant trets en moviment.

CONCLUSIONS

Hem de felicitar tant els caçadors que ens truquen com als 

rastrejadors que contribueixen a recuperar animals ferits, 

perquè disminueixen el patiment i donen sentit a la seva 

mort per així aprofitar la carn i el trofeu. 

Així doncs, us animem a contactar amb nosaltres sempre 

que necessiteu recuperar un animal ferit  

Peces recuperades 

2009-2014

cabirol 35

daina 20

porc senglar 51

isard 9

totals 115

Dels 39 an

vius i es va

Les armes 

estat: cara

Magnum, e

peta de tro

Drathaar var

Altres dad

atropellat, 

amb arc.

RASTREJADOR LOCALITAT PROVINCIA TEL.

David MOLINS L’Armentera Girona 655 551 671

José Ignacio 

CENIZO

Castellví de 

Rosanes
Barcelona 677 974 375

Miguel Ángel 

PÉREZ

Palau-Sa-

verdera
Girona 625 678 605

Eduard MELERO Cardona Barcelona 654 163 665

Jose María VAZ Berga Barcelona 680 970 498

Jose Miguel 

DEL ALAMO

Montornés 

del Vallés
Barcelona 628 669 815

Roberto LASALA Torrente de 

Cinca-Fraga
Osca-Lleida 630 436 094

Francesc 

ARROYO

Bigues i 

Riells
Barcelona 660 065 773

Joan Francesc 

GUTIÉRREZ
Manlleu Barcelona 610 278 624

Radi d’acció 50 Km. Servei gratuït.

AEPES Catalunya supera els 100 animals recuperats!!!
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SERRACANYA Paradís del Caçador

Estem al servei dels caçadors des de 1989, a Serracanya sempre es caça i és ideal per entrenar els cadells i 

fer córrer els gossos adults. Disposem de més de 1.400 ha i obrim tot l’any excepte Nadal i Cap d’Any!

Serracanya és molt més que un vedat intensiu. A Serracanya el caçador troba tot allò que necessita:

- Camp de tir al Plat de sempre:  17 plats a 2,5 €

- Camp de tir al Plat Nou: 25 plats a 5 €

- Zones de caça individuals o en grups.

- “ojeos a la carta”

- Recorregut de caça: 6 €

- Classes particulars o en grup de tir impartides per Marce-

lo Clavero.

- Camp de tir amb arc: amb movioles, nòria, dianes volumè-

triques, tir al plat amb arc... a un preu de 15 € per persona i 

dia per usar les instal·lacions.

- PAINT-BALL (boles de pintures): disposem de tot l’equip 

necessari i de diferents escenaris per practicar l’activitat.

Opció A: Partida + esmorzar per 30 €

Opció B: 2 Partides + esmorzar + Dinar per 50€

- Poblat Medieval: Un escenari espectacular enmig del 

bosc, amb serveis de l’època i destinat a grups que vulguin 

passar una bona estona o una estada més llarga i viure com 

es feia abans, per recrear-se amb la història! El lloguer del 

camp costa 5 € per jugador i dia.

- AIR SOFT: en diferents escenaris, una aventura inoblidable. 

El lloguer de l’escenari costa 5 € per jugador i dia.

- Despedides de solters/es, Festes d’aniversari, Dinars Fami-

liars, Allotjament...

... i tot allò que et puguis imaginar, només ho has de consul-

tar. Fem el servei a la carta perquè quedis satisfet! 

Obert a partir de les 7.30 h del matí

UBICACIÓ
RESERVES: 938 230 100 – 938 230 073
Àrea intensiva: 608 609 641
Pep: 607 996 218      pep@ serracanya.com
Amadeu: 666 545 380
coto@serracanya.com
www.serracanya.com

Perdiu 9,95 €

Conill 10,00 €

Faisà 12,00 €

Guatlla (depèn de quantitats, de 1,32 € a 2,10 €)

Colom 2,50 €

PREUS DE LES PECES:



2 escenaris espectaculars al bell mig 
de la natura...

...on es pot viure com abans i 
on la imaginació no té límits.

ideal per a grups i per passar 
una estada diferent!

7 i 8 de març / 10 peces + esmorzar + dinar + sorpresa / 110 €
21 i 22 de març / 10 peces + esmorzar + dinar + sorpresa / 110 €

CALENDARI ENGEGADES GENERALS 
TEMPORADA 2014-2015

Demana informació i elabora 
la teva pròpia aventura.

www.serracanya.com
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Galeria de fotos dels subscriptors

Pots enviar les teves fotos a foto@cinegeticat.cat, d’aques-

ta manera tindràs l’oportunitat de deixar constància dels 

teus èxits cinegètics o ensenyar a la resta de caçadors 

aquelles aventures o jornades que més t’han agradat. 

l’objectiu

Doblet del José acompanyat de la Lluna.

En Francesc de Caldes de Malavella ens envia una foto d’una gran jornada.

L’
ob

je
ct

iu

Colla del senglar de Moià, enviada pel Jordi Castanyer.

La colla de la Torre de Vidreres amb un bon trofeu. En Lluís amb una llebre i els gossos del seus companys Ricard i Francesc de Santa Cristina d’Aro.

L’Àngel ens envia aquesta imatge de la 
colla de la llebre de Guardiola i Gabarrós.



En Javi amb un senglar abatut a la vall d’en Bac.

Les perdius de l’Antoni, caçades a la Catalunya Central. Senglar de 122 kg abatut pel Pol de la socie-
tat de caçadors de Sort.

El Setter Patxi va fer gaudir de valent 
el Rami i els seus companys.

En Ricard, fill d’en Francesc de Lloret, amb el seu gos Jager i 2 becades.

La Laia en una bona jornada de cacera.

En Marc ens envia aquesta foto de la Colla els Vikings.
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angleses: anglo (anglès), français (francès), petite (petita) i 

vénerie (batuda). En qualsevol dels documents consultats 

podem constatar que els gossos de rastre anglofrancesos, 

anteriorment eren denominats bastards perquè eren gos-

sos creuats, existeixen des de fa segles. Els encreuaments 

per obtenir aquesta raça es van produir entre uns vells es-

tàndards d’Anglofrancesos amb Harriers (Beagles) i Poite-

vin, i també amb el Petit Gascón Saintongeois i el Petit Bleu 

de Gascogne. Segons les estadístiques de gossos i els 

equips de França, realitzades l’any 1889, es va trobar una 

sèrie d’equips composats per aquests gossos. Això confir-

ma que l’espècie existia des del segle XVI, en què es dis-

tingien les races franceses i les angleses. En una cria ben 

conduïda, més aviat orientada a les qualitats i tipus france-

sos, va resultar que en poques generacions es van obtenir 

els lots de gossos homogenis, cada un amb el seu gènere. 

Concretament, l’ideal de cadascun d’aquests criadors 

era preservar el caràcter dels gossos de rastre fran-

cesos, a l’hora de millorar la salut i la construcció de 

l’aportació de sang anglesa. Entre les dues guerres 

mundials, Paul Daubigné, jutge, criador i tinent de la 

raça, va ser-ne el gran defensor i, gràcies a ell, els petits 

Anglos van ser finalment admesos als rings de les exposi-

cions canines. És en aquest temps que els Anglofrancesos 

de Petit Vénerie només es comprenien en el 6è grup, en el 

qual els gossos de més de 60 cm van ser els primers de la 

secció, els de 51 a 60 cm de la segona i els de 42 a 50 cm 

de la tercera. Malgrat la reproducció durant un segle, no va 

ser fins el 1978 que es constitueix, a Poitiers, el Club de la 

Raça i, finalment, l’estàndard actual. I és en aquest punt que 

la seva cria va prendre un creixement ràpid i massiu. Amb 

una mida raonable, l’anglofrancès és el gos de rastre més 

sol·licitat, més actiu i viu, en dues paraules, més caçador 

que el Gran Anglo. Els seus orígens anglesos són els que 

li van aportar la força i el vigor, i pel que fa als francesos, li 

donen un nas de notable finor. És molt capaç de fer rastre 

correctament abans d’aixecar el cap de caça i després em-

paitar ràpidament i sostingut, i també és un auxiliar valuós. 

El seu nas i la intel·ligència li permeten resoldre les situ-

Origen: Francès. Anglo-Français de Petite Vénerie: Com 

es diu col·loquialment, el Petit Anglo representa el prototip 

del gos de rastre modern. El seu nom és una mica confús 

(és un gos de raça francesa), que prové de les seves arrels 

ALBERT POU VILARÓ / Enginyer Tècnic Forestal

FOTOS: Albert Pou i Xavier Rincón

Frase important:

“Si tenim una bona línia caçadora, l’hem de respectar amb 

els posteriors creuaments buscant la màxima compatibi-

litat”.

ANGLO-FRANÇAIS DE 
PETITE VÉNERIE
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acions més complicades. Té la silueta 

ben establerta d’un petit gos francès, 

en què el seu cos és fort i amb un pit 

ben abaixat i ben desenvolupat, l’es-

quena recta i recolzada amb uns, re-

lativament curts i musculats, lloms. La 

seva coloració és molt sovint tricolor 

(blanc, negre i marró), però també n’hi 

ha de bicolor (blanc i taronja, i blanc i 

negre). La seva talla va de 48 a 56 cm, 

amb una tolerància de més o menys 

2 cm. És criat pels caçadors de caça 

a la cursa de caça menor, particular-

ment la llebre, però també perfecte per 

a la caça amb escopeta. Pot caçar sol 

o en equip i amb una àmplia variabili-

tat de caps de caça, com ara la guineu, 

el cabirol, el senglar i el cérvol. El seu 

galop és ràpid, amb una resistència 

inesgotable, i té un estil particular 

que fa que esgoti la peça fins 

a capturar-la; treballa 

sobre tots els 

terrenys, també els 

difícils, i posseeix una gran veu forta i 

agradable a l’orella.

(Club de l’Anglo-Français de Petite Vé-

nerie).

L’ENTREVISTA DEL MES AMB...

Àlex Castell Barrero, de 28 anys, fill de 

Arén (Osca), és fisioterapeuta i osteòpa-

ta, és casat i té un fill. És un fanàtic de la 

caça del senglar amb gos de rastre, en 

especial amb la raça Anglo-Français de 

Petite Vénerie. Té la raça des de fa uns 

9 anys i els primers exemplars els va 

adquirir l’any 2005, en què va comprar 

dos cadells, però no va ser fins dos anys 

després que va adquirir l’Ibra, el millor 

gos que “ha tingut mai i tindrà” diu ell 

mateix; aquest exemplar és l’arrel de 

tot l’arbre genealògic de la seva canilla i 

gràcies a ell va començar la seva passió 

per l’Anglo-Français de Petite Vénerie. 

Després va anar ampliant la canilla amb 

un parell d’exemplars de sang diferent, 

fins arribar avui dia amb un total de 24 

exemplars. Caça el senglar al Prepirineu 

i al Pirineu de Lleida i Osca.

 

Per què 

un gos de 

raça i no un gos 

creuat?

Doncs, perquè crec que 

pots equilibrar més una 

canilla i complementar-la 

millor. Les ajudes entre ells 

són molt millors perquè 

les característiques en 

una canilla d’una mateixa 

raça són més semblants. 

M’agrada que la canilla vagi com més 

cohesionada millor, i en gossos de raça 

penso que és millor, i per mi, és molt 

més bonica la caça.

Com vas conèixer aquesta raça?

Els primers Anglos els vaig veure en 

una fira de caça, hem van cridar molt 

l’atenció. Veia que eren uns gossos molt 

ben construïts, que havien de ser molt 

ràpids, semblaven atletes, i vaig pensar 

que els havia de provar per descobrir-ne 

més coses.

Per què has triat l’AFPV?

Per l’Ibra. És el meu millor gos, un gos 

que sempre somies tenir, 

d’aquells que fan afi-

ció, que t’en-

senyen 
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coses a tu, que et sorprèn cada dia, un gos molt intel·ligent, 

molt de rastre..., en fi, no acabaria mai els adjectius per 

aquest exemplar. I així, hem vaig adonar que al meu territori, 

on nosaltres cacem i de la manera que cacem, era un gos 

ideal. És un gos que el treus tres dies per setmana a caçar 

en un terreny exigent, dur i pedregós, i descansa un dia, i 

torna a estar “a tope”. Després vaig comprar una gossa, que 

també hem va sortir molt bé, i ja vaig fer la primera cadellada 

i fins avui dia.

Descriu la manera que tenen de caçar.

És un gos versàtil (s’adapta a la manera de caçar que li 

ensenyis), són gossos molt ràpids, fins de nas, molt resis-

tents (tant a la climatologia com a les malalties), amb una 

cadència de veu molt viva, constant i forta, i sobretot molt 

intel·ligents i d’ordre. 

Com milloraries, si escau, la genètica dels teus gossos?

Seleccionant, intentant reproduir els millors exemplars, els 

més complets i si pot ser complementaris. Observant molt 

la feina dels gossos, tots els detalls i petits detalls, i triar 

la parella per fer una cadellada, i resar, jejeje..., perquè la 

genètica de vegades és molt especial i difícil.

A quina edat i com inicies els cadells?

Jo personalment inicio els cadells des que neixen, els toco 

cada dia si puc, de primer els socialitzo, després els dono 

una pell de senglar (que la mosseguin, fer-los seguir la pell, 

fer-los seguir el rastre de la pell), després conill, després, si 

puc, un senglar petit en una gàbia i els cadells fora de la gà-

bia. Quan tenen ja 7 o 8 mesos vaig al parc d’entrenament, 

si és possible, i després als 9, 10 i 11 mesos ja els porto de 

cacera.

Com ha de ser el teu equip de gossos preferit?

Buf! Molt complicada aquesta pregunta... però ha de ser 

un equip que siguin gossos excel·lents, tant en equip com 

individualment, que trobis una petja d’un porc de la nit, i 

a l’hora que sigui et vagin a trobar el porc allà on sigui, i 

després que els aixequin i l’empaitin fins a la fi del món, i 

tot això amb rapidesa i pressió, que el porc no pensi, i si es 

para que no l’abandonin mai, com a mínim fins que arribi 

l’amo, que tinguin un equip de veus que et fiquin els pels de 

punta cada cop que les escoltis i que siguin gossos obedi-

ents, d’amo, i tinguin passió pel senglar. Això per mi es la 

felicitat cinegètica, jejeje...

Creus que ha d’anar lligada la morfologia i la qualitat de 

caça del gos?

Al cent per cent. Un gos ben proporcionat sempre et donarà 

més rendiment, això es matemàtic. Tots volen gossos bons, 

que cacin i bonics, i el que digui que no, no m’ho crec!

Digues defectes i virtuts de la raça.

Començarem per les virtuts: són ràpids, resistents, intel-

ligents, obedients, sociables, tenaços, molt fàcil de cui-

Rastrejant la genètica: ANGLO-FRANÇAIS DE PETITE VÉNERIE

L’àlex i els seus Anglos.



dar-los. Defectes: has de seleccionar gossos fins de nas, 

que facin molt bé el rastre i que siguin valents i lladrin bé a 

“parat”, no et sabria dir més defectes jejeje..., es nota que 

és la meva raça. 

Ets d’alguna associació, club, federació... i en què et 

beneficia?

Sóc membre del Club de l’Anglofrançais de Petite Vénerie 

francès, del Club del Azul de Gascuña, Gascón Saintonge-

ois i Ariegeois espanyol, del Club del Sabueso Espanyol i 

del Club del Porcelana. M’agrada aportar tot el que pugui 

per qualsevol raça, perquè, per sobre de tot, sóc amant dels 

gossos de rastre, ho porto en el meu ADN.

Si haguessis de triar una altra raça, quina tindries i per 

què?

Doncs sempre m’havien agradat molt els gascons, Gascón 

Saintongeois, però l’Ibra i les necessitats que tenim, com i 

on cacem, vaig fer camí amb els Anglos. I ja no canvio!

Vols afegir alguna cosa?

Sí, un plaer fer aquesta entrevista per a vosaltres, he gaudit 

molt explicant les meves experiències i sensacions sobre 

els Anglofrancesos de Petite Vénerie, i espero que a tothom 

que ho llegeixi li agradi escoltar la meva opinió, i que creixi 

la admiració i el seguiment per aquesta fantàstica i apassi-

onada raça de gossos. Bon rastre a tothom i salut! 

Els Anglos davant les proves de treball.

Inici d’una prova.
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L’exercici de la caça ha de desenvolupar-se respectant la 

normativa vigent que la regula. Pel que fa a la caça major, 

està sotmesa al compliment i aplicació de la llei específica 

que regula aquesta activitat. Actualment, a Catalunya, la llei 

vigent i aplicable és la Llei 1/1970, de 4 d’abril, reguladora 

de la Caça (llei estatal).

Però no podem deixar de tenir present que l’exercici de la 

caça ha de dur-se a terme complint també amb la norma-

tiva que regula les armes i el seu ús, especialment, el Real 

Decret 137/1993, de 29 de gener, del Reglament d’Armes 

(reglament estatal), aplicable a Catalunya també.

La Llei de Caça no preveu res al respecte de l’ús de dispo-

sitius auriculars o cascs mentre es caça. Hi ha una llacuna 

legal sobre aquest aspecte en aquesta norma específica.

Però en canvi, el Reglament d’Armes citat, sí que preveu 

una prohibició expressa al respecte. 

D’acord amb l’article 147.1 del Reglament d’Armes, els 

usuaris de les armes hauran d’estar en tot moment en con-

dicions de controlar-les. En la presència o proximitat d’al-

tres persones, hauran d’actuar amb la diligència i precau-

cions necessàries i comportar-se de forma que no puguin 

causar perill, danys, perjudicis o molèsties a terceres per-

sones o als seus béns. En l’apartat 2 b) del mateix article 

147 s’estableix expressament: “queda prohibit portar, 

exhibir o usar les armes mentre s’utilitzen cascs o au-

riculars connectats amb aparells receptors o reproduc-

tors”. La finalitat de la norma és garantir la seguretat en 

l’exercici d’un activitat de risc. 

Essent aquest l’escenari legal, resulta, doncs, que el regla-

ment d’armes prohibeix expressament l’ús d’aquests dis-

positius. 

En conseqüència, el seu ús podria ser sancionat d’acord 

amb el Reglament d’Armes, tot això, amb independència 

que per a l’exercici de la caça s’utilitzin emissores homolo-

gades i legals per dur a terme l’activitat.

En Manel Díaz ens va fer arribar una carta a la redacció en què demanava informació referent a l’ús dels auriculars a les 

emissores, ja que dies enrere en una cacera a l’Aragó els agents de l’autoritat el van advertir de la prohibició d’utilitzar 

aquests accessoris en acció de caça. 

Hem traslladat la consulta al nostre servei jurídic i ens ha contestat això:

Amb aquesta sorprenent resposta i moltes que anem 

descobrint a diari, potser ens hauríem de plantejar se-

riosament canviar l’actual i alhora antiga llei de caça 

per una de més ajustada a la caça actual… en comptes 

d’amagar-nos o mirar cap a un altre cantó!

També ens ha arribat una altra consulta referent a la com-

pra de munició i armes a Andorra, però aquesta resposta la 

publicarem en el proper número.

PUC UTILITZAR AURICULARS O CASCS MENTRE CAÇO?

Anna Pla Fornós
Advocada i mediadora

“ Assessorament i defensa en 

assumptes civils i penals”

C/ Pujolet, 2-4, baixos, 38  MANRESA

Tel. 690 952 753 

anna.pla@icam.net
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des de  

Quants anys fa que caces?  10 anys

Qui et va introduir en el món de la caça? Quants 

anys tenies?

El meu pare, quan jo tenia 6 anys i anàvem per la caça me-

nor. L’any següent es va enganxar al senglar i fins al dia 

d’avui, que encara hi anem.

Quina modalitat de caça practiques? I quines 

són les que més t’agraden? 

Practico tant la caça menor com la major però la que més 

m’agrada i amb la qual més hores passo és la caça major, 

en especial el senglar. Vaig començar a anar-hi quan tenia 7 

anys amb el meu pare de parada i quan en vaig tenir 11 vaig 

començar de gossera amb el cap de colla fins al dia d’avui.

On practiques la caça? Poblacions? Vedats? 

Colles?

Practico la caça al vedat de Calonge i vaig amb la colla 

Nova de Fitor.

Competeixes?

Només he competit un cop i va ser l’any de treure’m el per-

mís d’armes, amb 14 anys, que vaig anar al II Campionat 

de Caça Menor Femení amb gos en el qual vaig quedar en 

tercer lloc entre 9 participants. Va ser un campionat de la 

perdiu i m’ho vaig passar genial i va ser una experiència 

inoblidable; en Terry, el gos perdiguer que tenim, va treballar 

molt bé i vam aconseguir abatre quatre perdius.

De les trobades de colles o caceres en què 

has participat que cal destacar? Has assolit 

algun èxit?

Participo a totes les trobades de colles que fem i quant a si 

he assolit algun èxit... penso que l’èxit és el treball dels gos-

sos independentment dels senglars que es puguin abatre. 

He viscut de prop les tantíssimes experiències que es viuen 

anant amb els gossos i és una cosa que no es pot explicar 

perquè no hi ha paraules, s’ha de viure i s’ha de sentir.

Tens gossos? En cas afirmatiu, digues quanti-

tat, nom, raça i edat.

De moment estem ensenyant dos cadells amb el meu xicot, 

però vaig amb els gossos del cap de colla, en Josep Mon-

tes, que m’ha ensenyat des que vaig amb ell de gossera i 

amb qui més experiències he compartit en moltes jornades 

de cacera.

Quin és l’espai ideal per practicar la caça? I 

quina és una bona companyia? 

Penso que per practicar la caça, en el cas del senglar, que 

és més col·lectiu, cal que tots els membres ens portem bé i 
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Entrevista a: 
Marina Culebras Tauler

16 anys, Sant Antoni 
de Calonge (Girona)
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 dins
hi hagi un ambient bastant agradable entre tots. Una bona 

companyia és aquella que és generosa, que no té com-

petència per donar-te una parada o altra... Perquè un dels 

principals problemes a vegades és la competència a l’hora 

de les parades (si es va a una pitjor o millor). 

Amb quina arma caces? Tipus? Calibre? 

Fins ara anava amb una escopeta Browning B80 i ara en 

fer els setze anys, porto un rifle, un Ruger cal.44 Magnum.

Què va al davant, la quantitat o la qualitat?

La qualitat. Val més tenir poc i bo que molta quantitat i dolent.

Surts de Catalunya per caçar o competir? No.

Quina és la mitjana anual de costos en relació 

a la caça?

Uns 200 euros l’any, en canvi per a una persona que porta 

cotxe, dinar, té gossos, etc... els costos pugen.

Trobes que la caça està ben vista per la socie-

tat?

Hi ha molta gent que va en contra... Jo no ho veig així. La 

cacera és un esport que s’ha considerat essencial durant 

molts i molts anys. Hi ha hagut molts accidents per culpa de 

la sobrepoblació de senglars i tot i fent el favor d’abatre’ls, 

la gent encara diu “pobrets”... I quan algun pagès depèn de 

cobrar per la seva collita i els senglars li destrossen? O els 

que s’encarreguen d’un camp de golf? O què en dieu que 

els senglars passegin per Cadaqués? A la gent li fa gracia 

els primers dies, després veuen les destrosses que poden 

fer aquests animals i volen que els traiem del mig.

Creus que la gent no està ben informada del 

que fan els caçadors?

No tota està ben informada, falta informació.

Com vius la caça, que et fa sentir? Per què la 

practiques?

La visc amb constància, amb passió i em fa sentir experièn-

cies úniques. La practico perquè m’agrada el bosc, els gos-

sos, la tensió i els nervis de quan ve un porc o quan entres a 

seti amb un porc... En veritat no sabria definir com sento la 

cacera perquè és quelcom que s’ha de viure i s’ha de portar 

a dins. A més, aprofito sempre la carn que caço.

Et costa o se’t fa difícil dir que ets caçadora 

en segons quins cercles?

Em sento orgullosa de dir que sóc caçadora tot i que hi ha 

gent que no s’ho pren gaire bé.

Explica una anècdota o fet rellevant en la teva 

vida de caçadora?

D’ anècdotes i experiències en podria explicar moltes però 

no acabaria mai. Els fets més rellevants que posen més en 
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tensió, més nervis i més emoció és l’entrada a un seti, quan 

aixeques els porcs davant teu amb els gossos, quan vas a 

trencar avantatge, la satisfacció d’abatre un senglar quan els 

gossos han estat hores i hores darrere... També hi ha situaci-

ons dolentes com el cas que un porc faci mal als gossos, o 

fins i tot gossos que han marcat molt i significaven molt per 

tu i ja no hi són perquè han demostrat la seva valentia davant 

un animal impredictible... Són moltes coses les que es viuen 

i molts cops no ho sabem transmetre a l’altra gent perquè la 

veritat és que no hi ha paraules.

Quans s’acaba l’època hàbil de caça fas coses 

complementàries a la caça, com ara entrenar 

gossos, tirar al plat, etc? Explica què fas. Amb 

qui? I com?

Aquest any entrenar gossos per a la temporada vinent amb 

el meu xicot de la millor manera possible per intentar obtenir 

bons resultats. També anem a netejar corriols perquè durant la 

temporada els gossers tinguem la comoditat de tenir un bon 

accés a punts concrets.

Acaba la frase: El/la millor caçador/a és aquell/a 

que… 

... respecta el bosc, els animals que no es poden caçar i so-

bretot és aquell/a que s’ho passa bé a cada jornada tot i no 

abatre res i gaudir de la natura. La cacera també comporta 

anar a passar-ho bé, no només és anar darrere les peces.

Com veus el futur de la caça a Catalunya?

Bastant bé si seguim com ara, tot i que hi ha coses que po-

drien canviar, com ara que haurien d’ajudar-nos més i no anar 

tant per nosaltres 

Des de dins: MARINA CULEBRAS
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MIQUEL BENÍTEZ 
Caçador i ensinistrador de gossos de caça.

De primer, haurem d’esperar que el cadell tingui una edat en 

què estigui ben desenvolupat mentalment i físicament a fi 

d’exercir la màxima pressió psicològica necessària per a un 

bon ensinistrament, que al meu parer hauria de ser entre els 

8 o 10 mesos

Personalment el que faig abans de començar és amarrar el 

cadell un temps perquè s’acostumi a estar lligat, així s’adap-

tarà millor a nosaltres i percebrà més aviat que depèn de 

nosaltres.

Una altra cosa que podem fer és adaptar-lo al nostre vehi-

cle. Jo el passejo unes quantes vegades amb una conducció 

suau, i a la mínima que observo els primers símptomes de 

marejos li dono una Biodramina, perquè no vull que assimili 

els marejos amb el vehicle, ja que hi ha gossos que han tin-

gut males experiències d’aquest tipus i que tan sols veure’l 

ja comencen a bavejar. Al mateix temps li ensenyarem amb 

molta paciència a pujar ficant les potes del davant al caixó o 

maleter, tot ajudant-lo lentament fent força, fins que ell ma-

teix ho faci tot sol.

La primera fase de l’ensinistrament serà amb l’ordre “quiet!”. 

És molt simple i fàcil d’ensenyar, això sí, sempre amb molta 

paciència. Primerament acoblarem el gos, ens el col·locarem 

al costat i li direm “quiet!” exercint pressió a la seva part pos-

terior. Quan el tinguem parat amb aquesta ordre intentarem 

que no es mogui i ens n’allunyarem uns mestres, pronunciant 

l’ordre “quiet, quiet!” amb suavitat però amb fermesa. 

Si el gos ve cap a nosaltres, el portarem fins al punt de sorti-

da i li tornarem a comunicar amb fermesa l’ordre. Així anirem 

marcant la distinció entre el gos i nosaltres. Quan ja tinguem 

una distància acceptable, anirem girant en cercle al seu vol-

tant perquè es quedi totalment immòbil, encara que no ens 

tingui controlats de vista.

Aquestes ordres sempre ens ajudaran quan tinguem proble-

mes per a reforçar la mostra o un patró.

La segona fase de l’ensinistrament serà el “cobro!”.

Ens procurarem un esquer que sigui més aviat dur per no po-

tenciar les boques dures. Personalment per aquest menester 

faig servir un ocell congelat, millor si és un colom, ja que l’as-

Introducció del nostre 
gos a l’ensinistrament 
per a la caça
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 de gos

pror de les plomes no agraden a molts 

gossos i així al mateix temps l’adap-

tarem al cobro de coloms. Llençarem 

l’esquer a una distància propera, sem-

pre com un joc. Si el gos agafa la peça, 

el deixarem que la tingui a la boca però 

no correrem mai per intentar treure-li ni 

l’espantarem amb moviments bruscos. 

L’ideal seria cridar-lo amb un to suau, 

reduint silueta per no intimidar-lo i amb 

l’ordre de “cobro!”.

Si el gos no ens la porta a la primera, 

acompanyarem la seva reacció amb jocs 

i festes, acompanyants de carícies, per-

què només haurà que potenciar l’instint 

de cobro.

Mai no recriminarem el gos.

Quan ja haurem aconseguit que el gos 

es passegi amb la peça ben abocada, 

només haurem d’ensenyar-li que quan 

el cridem vingui cap a nosaltres. Això ho 

farem lligant-lo amb una tragella d’uns 

tres metres: llençarem el colom conge-

lat i quan el tingui 

abocat, suaument 

tibarem la corretja, 

tot emetent l’ordre 

“cobra!”, fins que 

el tinguem a sota. 

Llavors seguirem 

sense fer mol-

ta pressió amb la 

mà dreta intentant 

aixecar-li el mor-

ro per sota, i amb 

l’esquerra l’anirem 

acariciant com a 

premi a la seva 

acció, així veurem 

com en poc temps, 

amb paciència, ens portarà la peça.

Totes aquestes tècniques de cobro, se-

ran mínimes per no arribar a avorrir el 

cadell.

Si ens trobem amb un gos que no vol 

ficar-se la peça a la boca, li aplicarem 

l’ordre primera de “quiet!”, li introduirem 

el colom a la boca, mantenint el morro 

premut perquè no deixi anar la peça. 

Si torna a deixar-la anar, repetirem les 

mateixes accions fins que aconseguim 

que tingui la peça a la boca el màxim 

temps possible.

Serà com la mateixa ordre de “quiet!”, 

però amb la peça a la boca.

Ens allunyarem i li direm “quiet!”, i ell 

haurà d’aguantar la peça a la boca.

Quan tinguem el gos introduït en aquest 

exercici, és a dir que sàpiga tenir la 

peça a la boca sense deixar-la anar i 

s’hi trobi a gust, l’acoblarem i el farem 

caminar amb nosaltres suaument, en 

petites distàncies. D’aquesta manera 

a poc a poc farà la relació i se sentirà 

còmode tenint la peça a la boca.

Tot aquest ensinistrament el provarem 

amb suavitat i molta, molta paciència, 

i si un dia per qualsevol motiu es troba 

bloquejat, doncs res, cap a la gossera, 

que mengi, i demà serà un altre dia. Mai 

no hem de forçar situacions d’aquests 

tipus, perquè tampoc no sóc partidari 

d’utilitzar collars electrònics per a ca-

dells i gossos joves. Aquestes tècni-

ques amb el collar elèctric han de ser 

per a gossos amb una mentalitat molt 

forta, i quan l’emprem val més quedar 

curt en el seu ús que no pas sobrepas-

sar-nos amb el càstig, ja que aquesta 

mala utilització del collar, per desgrà-

cia, fa malbé molts gossos. Jo he tin-

gut molt gossos per ensinistrar, que per 

culpa del mal ús del collar estaven molt 

espatllats, i em va costar molt de temps 

recuperar-los cap a un estat normal.

Bé, espero companys que aquestes 

explicacions us serveixin d’ajuda per 

poder fer del vostre gos un bon gos de 

caça. En el següent article tocarem la 

mostra i les correccions. Fins al pròxim 

article, una abraçada molt forta 
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El juny de 2013 va néixer el Club Español del Porcelana de 

la mà d’una colla d’amics units per la passió per aquesta 

raça. Tot i que encara som un club petit i en fase de creixe-

ment, amb les ganes i motivació que tenim estem segurs 

que acabarem duent a terme grans projectes i que millo-

rarem la raça al nostre país. Ens emmirallem i col·laborem 

puntualment amb el Club du Porcelaine francès, el nostre 

referent i un club amb molts anys d’història.

Una de les nostres activitats principals és l’organització de 

proves de treball i monogràfiques. Les primeres les vam ce-

lebrar durant els mesos de març i abril de 2014, quan vam 

encarregar-nos d’organitzar dues proves que ja se celebra-

ven de feia anys, com ara la prova de treball sobre senglar 

de Vidreres i la prova de treball sobre llebre a Cassà de la 

Selva. En vàrem organitzar dues de noves, la prova de tre-

ball sobre senglar a Cassà de la Selva i la prova monogrà-

fica a Folgueroles.

Hi ha tres tipus de proves:

- La prova de treball sobre senglar: l’organització 

facilita un o diversos rastres al participant i, a partir 

d’aquí, es valora el treball sobre el rastre, l’aixecament 

del senglar i l’empait fins a un temps màxim de dues 

hores. Es fa amb una canilla de vuit gossos. Cada gos 

és jutjat individualment, independentment del que fa-

cin els altres, però es té en compte la cohesió i la unió 

del grup en cada puntuació individual.

- La prova de treball sobre llebre: l’organització s’en-

carrega de localitzar de matinada diverses llebres per 

poder començar a partir d’un rastre. Es fa amb cani-

lles de sis gossos i es valora el treball sobre el rastre 

i l’empait de la llebre durant un temps màxim d’una 

hora i mitja. Els gossos són jutjats individualment, in-

dependentment del que facin els altres, però es té en 

compte la cohesió i la unió del grup en cada puntuació 

individual.

- La prova monogràfica: consisteix a jutjar i valorar 

els gossos morfològicament (característiques físiques 

i motrius) segons l’estàndard de la raça. És una prova 

exclusiva per a gossos de la raça Porcelana. Dins de 

la prova hi ha quatre categories: mascle adult, femella 

adulta (de més de quinze mesos), mascle jove i femella 

jove.

Totes aquestes proves són jutjades per jutges oficials re-

gistrats en alguna Societat Canina, ja sigui l’espanyola o 

la francesa. Les proves organitzades pel Club Español del 

Porcelana no son oficials de la Real Sociedad Canina Es-

pañola, per la raó que no fa tres anys que estem en funcio-

nament, que és el termini mínim que exigeix aquesta entitat 

per poder estar-hi afiliat. Això no treu que les puntuacions 

assignades als gossos no siguin igual de valuoses perquè, 

com hem dit, el jutge és oficial.

La finalitat d’aquestes proves és buscar els millors exem-

plars. En el cas de les proves de treball, les canilles que es 

presenten es jutgen i es valoren si són de diferents races, 

sempre i quan sigui una raça inclosa en les catalogades 

com a GOS DE RASTRE.

Pel que fa a la prova monogràfica sí que només es jutja 

gossos d’una determinada raça, en el nostre cas la raça 

Porcelana.

Després de l’èxit de l’any passat, enguany celebrarem dues 

proves de treball, on podrem veure, jutjar i valorar gossos 

de les races: Porcelana, Blau de Gascunya, Gran Gascon 

Santegois, Grifon Nivernais, Anglofrancès... entre d’altres, a 

més d’una prova monogràfica on veurem i jutjarem morfo-

lògicament els millors Porcelana del país.

Us hi esperem a Tots!

Proves del 
Club Español 
del Porcelana
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Paraules majors en la gastronomia. Una de les peces de 

caça menor més preuades tant a la cuina com en l’àmbit 

caçador per la seva dificultat i gust refinat.JORDI ÁLVAREZ - “TOTI”

Cuiner professional, caçador i recol·lector.

L’objectiu d’aquest xef és passejar els lectors per 

tots aquells restaurants del nostre País per tal de 

presentar, periòdicament, receptes elaborades amb 

carn de caça.

EL BON ÚS DE LES 
PECES DE CAÇA

LA RECEPTA

Desplomeu les becades i socarreu-les per tal de netejar-les 

tant com sigui possible.

Traieu les vísceres de les becades, guardeu els fetges, els 

cors i els pedrers. Salpebreu i ho reserveu.

Talleu la ceba i la sofregiu en una cassola que sigui apta per 

anar al forn.

Per altra banda, talleu la cansalada i feu-la coure a foc fluix 

perquè tregui tot el greix. Després escorem el greix i hi afe-

gim els fetges frescos d’ànec i els interiors de les becades. 

Ho reserveu i escoreu el greix sobrant per reservar-lo.

Farciu les becades amb el sofregit de cansalada i el foie, 

tancant-les amb el bec per la part del darrere.

Talleu les peres pel mig i les poseu a coure 8 minuts amb 

aigua i dues cullerades de sucre. Reserveu.

Quant tingueu la ceba mig daurada hi afegiu les becades 

i les  introduïu al forn preescalfat a 190º durant uns 15 mi-

racó  

Secció patrocinada per:  

-Sala de tractament de carn de caça.

- Sala de desfer carn de caça.
Pol. Ind. L’Avellanet. - C. Serrat de la Creu, 7  

08554 St. Miquel de Balenyà - Seva  

Tel.: 93 812 46 48

info@carniquesllora.com
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INGREDIENTS

2 becades

2 peres d’hivern

2 cebes de figueres

80 g de cansalada salada

80 g de fetge d’ànec fresc

½ vas de brou blanc

Brandi

Sal 

Pebre negra

nuts.  Aneu voltant les becades per rostir-les 

de les dues bandes, incorporeu el brandi 

amb generositat i deixeu reduir. Afegiu el cal-

do i deixeu-ho coure uns 10 minuts més .

Els pits han de quedar de color rosat.

Separeu les becades i deixeu reposar en ca-

lent uns minuts.

Coleu la salsa restant en una cassoleta peti-

ta i afegiu-hi les peres i la salseta de saltar el 

foie i deixeu reduir. 

Finalment, rectifiqueu de sal.

Trinxeu la becada, les cuixetes per un costat, 

els pits, el bec i el farcit. Emplateu al gust i 

acompanyeu-lo amb la pera i la salseta pel 

damunt amb una mica d’escames de sal i 

uns crostons de pa fregit 

 gourmet
Salmis de becades amb peres

Recordeu que per consumir carn de caça amb total 

seguretat, la peça ha de passar una inspecció sanitària.

2 cebes de figueres
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Com es diu la societat?
Societat de Caçadors Pallars Sobirà.

Quin any es va fundar?
El 21 d’octubre de 1991 ens vam inscriure a la DG de l’es-

port.

Quins termes municipals comprèn? 

Abarquem el terme municipal de Llavorsí i de Montenartró.

Quantes hectàrees aproximadament 

teniu? 3.823 Ha.

Quants socis sou actualment? Quin 

any ha estat el que éreu més socis i de 

quin nombre parlem? 
Actualment tenim uns 25 socis, però als inicis en teniem 

64. 

Quina és la mitjana d’edat dels socis? 
Tenim una mitjana d’uns 50 anys.

 

Quines espècies cinegètiques teniu?
Ens dediquem a la caça major exclusivament. Porc sen-

glar, daina, cabirol i cérvol.

Joan Ordi Gomà. 
President de la So-
cietat de Caçadors 
Pallars Sobirà de 
Llavorsí
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Com veus la vostra societat en un futur? 

Crec que per a poder continuar la societat, d’ara en en-

davant haurem de buscar nous socis de fora del municipi 

i fer caceres conjuntes amb societats veïnes similars a la 

nostra 

Quines espècies caceu més habitual-

ment?
Allò que més cacem és el porc senglar.

Per espècies, quin nombre de captures 
teniu per temporada:
El nombre de peces que podem caçar pel que fa referèn-

cia a les cabres ens ve marcat pel departament de medi 

ambient. Actualment, per temporada, 4 isards, 14 daines, 

10 cabirols, 5 cérvols i una mitjana de 60 porcs senglars.

Són molt complexes les tasques que 

has de fer com a gestor de l’àrea priva-

da de caça? Per quin motiu? 
Bé el periode de més feina és a l’inici de temporada per-

què s’han de posar en marxa tots els permisos i autoritza-

cions i de vegades no és prou àgil com voldriem però amb 

una mica de paciència tot s’acaba fent.

Algun aspecte que creguis que es pot 

millorar?
L’administració es mou molt per rutines i estan poc aves-

sats als canvis. Alguns tràmits haurien de ser més senzills 

de gestionar.

Com porteu la relació amb la resta de 

usuaris del medi natural?
En general bé. Creiem que hauríem de millorar la comu-

nicació pagesos versus caçadors per col·laborar més i 

d’aquesta manera sortir-ne tots afavorits. Amb els boletai-

res i excursionistes no existeix cap mena de problema si la 

cacera està ben senyalitzada.

Teniu molts problemes de danys d’es-
pècies cinegètiques a l’agricultura / 
accidents de trànsit…? Com ho solu-
cioneu?
Els accidents de caça són un problema. Esperem que amb 

la nova llei tot vagi millor. Tenim una assegurança però la 

franquícia de 300 euros l’hem de pagar si prospera la de-

núncia d’algun sinistre.

Alguna anècdota a destacar? 
Bé, com a anècdota cada any per carnestoltes la societat 

de caçadors ha de subministrar a l’Ajuntament 3 senglars 

per fer un estofat popular. Hi ha anys que apurem tant la 

captura d’aquests exemplars fins a últim moment que la 

pressió per a poder complir és altíssima. 
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MIQUEL SERRA CORNET
Caçador veterà que li agrada escriure. Anota diàriament a 

les seves llibretes els fets de la seva vida cinegètica.

Potser hi haurà molts caçadors joves que ignoren aquest 

fet, perquè aquests animalets, encara que han refet el seu 

cens, no és molt normal trobar-los pel bosc. Diria que molta 

gent, fins i tot caçadors no han vist mai cap d’aquests rose-

gadors en plena natura.

A  mitjan segle passat, n’hi havia unes bones poblacions ar-

reu, principalment als boscos de coníferes. Com que ales-

hores hi havia grans quantitats de conills, llebres, perdius i 

becades, era una animal molt poc perseguit pels caçadors 

i solia ser el recurs dels novells sense gos.  Aquest va ser 

el motiu que em dediqués, en els meus inicis, a aquesta 

espècie.

La seva caça era força difícil i divertida. Com que no tenien 

prou olfacte per localitzar i perseguir la presa, havies de re-

córrer a les teves orelles  i a  la pròpia vista per suplir aques-

ta deficiència. De primer es tractava de localitzar  l’esquiro-

let abans que ell et localitzés a tu, cosa que s’aconseguia 

en comptades ocasions. 

Detectar la presència d’aquest habitant de les pinedes es 

podia fer de diverses maneres: per la vista, quan es tras-

lladaven d’un lloc a un altre amb els seus salts acrobàtics; 

per l’oïda, en escoltar el soroll que feia quan rosegava una 

pinya, o quan la deixava caure a terra perquè se l’havia aca-

bat o se li escapava de les mans per l’ensurt quan desco-

bria el predador.

Explicat així, sembla molt fàcil, però té la seva dificultat el 

fet de poder sorprendre aquest espantadís animaló. Havies 

QUAN ELS 
ESQUIROLS EREN 
PECES VENATÒRIES

Esquirol vigilant les papereres d’un parc.

Esquirols per terra.
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de moure’t pel bosc com un espectre, 

caminant pas a pas, i parar-te després 

d’avançar pocs metres, sense fer gens 

de soroll, sempre vigilant on posaves 

els peus i  amb cura de no trepitjar cap 

branquilló. Diria que quasi s’havia de 

volar, però sense fer fressa.   

Amb totes aquestes precaucions, 

difícilment el veies tu primer, quasi 

sempre ho feien ells.  Això sí, moltes 

vegades el sorprenies, i aleshores que-

dava paralitzat per la por, sense moure 

peu ni cama, fent-se l’estàtua.  Quan 

detectava el mínim moviment, cames 

ajudeu-me! S’havia d’anar ràpid a dis-

parar, la seva escapatòria era saltar a 

terra o posar-se darrere un pi. Quan 

saltaven a terra, si no tenies gos per 

seguir-los, ja estaven salvats. Quan es 

posaven darrere el pi, si no hi podies 

arribar a sota, era molt difícil poder-los 

encertar. Hi havia una estratègia, però, 

amb la qual pagaven amb la mort la 

seva curiositat: fora la jaqueta, po-

sar-la enganxada en algun lloc i voltar 

el pi; aleshores quasi sempre els sor-

prenies mirant què era aquella peça de 

roba que els semblava una persona.

També hi havia gent molt aficionada 

que tenia el seu gosset, que  seguia el 

seu rastre per terra fins que els feia pu-

jar als arbres i els lladrava des de sota. 

Aquell era el moment d’atansar-se al 

gos i intentar descobrir on estava ca-

muflat l’acròbata del bosc.

Recordo com vaig caçar el meu pri-

mer esquirol. Era el 26 de desembre 

de 1959, Sant Esteve. Aquell dia, vam 

sortir de cacera per pair els feixucs 

menjars de Nadal el meu cosí Paquito, 

l’amic Josep i jo. Anava amb l’escope-

ta Lefaucheux del 16 de l’avi Miquel. 

Ens acompanyava un gos esquiroler, el 

Virolet, que ens havia deixat un amic. 

Vam agafar l’obaga del Revell, mar-

xant els tres caçadors en mà, a tres 

nivells diferents. El gosset anava fent 

empaits, tots amb la tensió de veure el 

rosegador  acròbata fent piruetes per 

l’arbrat. El gos se’m acostava amb els 

seus glapits estridents, quan de sobte 

surt per terra entre boixos un esquirol 

que en veure’m va pujar a un pi soca 

amunt, moment que aprofito per enca-

rar-lo i tirar, davant la meva desespera-

ció no vaig saber que l’havia tocat fins 

que va desaparèixer el núvol produït 

per la combustió de la pólvora negra. 

Que content vaig estar quan vaig po-

der acariciar aquell pobre infeliç!

Aquell dia també es va produir una 

anècdota, molt explicada i comenta-

da pels assistents a la cacera, menys 

per un: el protagonista. Un cop aca-

bada la batuda i de tornada a casa, 

ens adonàrem que el Josep portava 

un bon set als pantalons, que havia 

estrenat el dia abans, dia de Nadal. En 

fer-li saber aquell desperfecte, aquell 

homenàs, a punt  d’anar a la mili, va 

començar a somicar: “Ai la mama!!!”, i 

per més que l’intentàvem consolar no 

Resultat d’una cacera, -sense gos-, dels anys 60.
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el trèiem d’aquí.

Quan vaig estar documentat, les primeres temporades 

vaig dedicar moltes estones i jornades a perseguir els 

esquirols, per l’obaga de pins que hi havia del castell de 

Montesquiu direcció a Besora, tant amb l’escopeta de l’avi 

Miquel com amb una altra del 12 mm que em deixava el 

meu cosí Joaquim. No hi havia cap sortida que tornés a 

casa de buit.

Seguint la meva norma de no caçar res que no em mengi, 

depredadors a part, vaig començar a guisar aquests ani-

malets de totes les maneres possibles: escabetxats, amb 

arròs, amb ceba, amb tomàquet, amb all i julivert, etc. Però 

sempre me’ls menjava a disgust perquè l’intens gust a pi-

nya em repugnava un xic. Per aquest motiu vaig deixar de 

caçar-los, sols tirava quan me n’havien demanat algun per 

dissecar i en veia un de maco.

Per aquells temps a qualsevol pineda que anessis hi havia 

un bon estol d’esquirols; va començar a arribar una pla-

ga d’un insecte anomenat processionària dels pins, que 

malmetia aquest arbres aleshores d’un alt valor econò-

mic. L’Administració va començar a lluitar contra aquesta 

plaga mitjançant fumigacions amb productes fitosanitaris 

llançats des d’avionetes. El principi actiu d’aquests insec-

ticides parava la formació de quitina en les erugues, les 

quals no podien mudar i es morien; aquest afecte també 

es produïa d’alguna manera en els esquirols, per això les 

fumigacions van deixar les obagues orfes d’aquests 

magnífics equilibristes. 

L’any 1986 quan vam entrar a formar part de la Unió Eu-

ropea, per la Transposició de Directives Europees se’n va 

prohibir la caça, cosa que es va fer efectiva el 1989 amb la 

Llei d’Espais Naturals.

Des d’aquells dies, la població d’esquirols s’ha anat re-

fent i avui en dia es comencen a veure aquests animalets 

per tot arreu, fins i tot per parcs i jardins de molts pobles 

i ciutats, com ja fa anys passava en altres llocs del món. 

S’ha produït, doncs, una certa domesticació d’aquesta 

espècie, en part opino que és per la desaparició de la 

pressió cinegètica. També podria influir en aquesta colo-

nització de llocs públics  propers a la civilització el fet 

que cada cop tenen més predadors que els cerquen, tot i 

que han desaparegut altres espècies de la seva dieta, han 

augmentat en el nombre: gats mesquers, genetes, gorges 

blancs, martes, mosteles, visons, etc. Llarga vida per els 

esquirolets, els Sciurus vulgaris 

Fets de Caça: Els Ànecs D’antany

El meu net Bruno, donant pipes  

als esquirols a l’Alameda de 

Cervantes de Soria

Esquirols per terra i a dalt d’un pi.



La temporada no s’acaba el 29 de març...

... a SERRACANYA 

cacem tot l’any!
T’hi esperem!

www.serracanya.com




